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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sekarang ini masyarakat dan media sudah tidak dapat terpisahkan. 

Dalam kehidupan masyarakat, mereka perlu untuk mengetahui informasi 

tentang peristiwa apa saja yang sedang terjadi di dalam maupun diluar 

lingkungannya. Untuk itu dibutuhkan sebuah media sebagai perantara dalam 

proses komunikasi tersebut. Media adalah sebuah sarana atau wadah dalam 

sebuah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada 

komunikan. Media ini berfungsi untuk memudahkan konsumen dalam 

mengakses dan mencari informasi yang dibutuhkan. 

Sudah banyak bermunculan media-media komunikasi yang beragam 

bentuknya. Mulai dari media cetak sampai dengan media elektronik yang  

semua itu bisa juga disebut dengan media massa. Dengan adanya berbagai  

jenis media, maka tiap-tiap orang tidak perlu lagi harus keluar rumah mereka 

untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di lingkungan mereka maupun 

diluarnya. Oleh sebab itu, media massa seharusnya menyajikan informasi-

informasi atau berita yang mengandung kebenaran bukan hanya rekayasa.  

Benar tidaknya suatu berita dalam sebuah media adalah salah satu 

faktor penting agar pembaca berminat dan tertarik untuk membaca, 

mendengarkan ataupun menonton berita tersebut. Karena, tidak jarang bahwa 

isi dari berita dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku pembaca. 

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian atau gambaran 
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umum tentang banyak hal, media mempunyai kemampuan untuk berperan 

sebagai intitusi yang dapat membentuk opini publik. Sehingga media haruslah 

sangat berhati-hati dalam menyampaikan atau menyajikan berita. Media 

sesungguhnya memainkan peran khusus dalam mempengaruhi budaya tertentu 

malalui penyebaran informasi. Peran media sangat penting karena 

menampilkan sebuah cara dalam memandang realita.  

Karena begitu banyaknya media massa yang bermunculan, masyarakat 

mungkin dihadapkan pada kecenderungan dalam memilih sebuah media massa 

yang mampu memberikan informasi yang mereka inginkan. Adapun hal yang 

begitu memprihatinkan adalah kemungkinan bahwa masyarakat tidak begitu 

peduli terhadap kualitas dan kuantitas media massa tersebut asalkan harga 

media itu murah dan mudah didapatkan. Setiap masyarakat pastilah berpikir 

dan dari proses berpikir itulah  masyarakat  membuat keputusan-keputusan, 

salah satunya adalah  untuk menentukan media apa yang bisa memberikan 

informasi yang mereka inginkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya media berada pada posisi 

yang disatu sisi dapat memberikan pengaruh-pengaruh positif, dan disisi lain 

juga bisa memberikan pengaruh-pengaruh negatif. Sehingga kita harus benar-

benar memahami arti dan fungsi media tersebut dalam kehidupan kita. Kalau 

kita mengacu pada berbagai ketentuan atau aturan hukum tentang  media 

massa, maka kita bisa melihat bahwa media massa diberi tugas, kewajiban 

untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Masyarakat sebagai audiens ini 

tentunya membutuhkan informasi-informasi yang diberikan oleh media massa. 
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Masyarakat memiliki kecenderungan memilih sebuah media sebagai sumber 

informasi. Mereka cenderung memilih media yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi kehidupan mereka.  

Status adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu lingkup 

masyarakat. Salah satunya dapat ditinjau dari aspek sosial ekonomi. Oleh 

karena itu status sosial ekonomi adalah ukuran posisi seseorang yang dapat 

dilihat dari beberapa faktor, yaitu pekerjaannya, penghasilannya, kehidupan 

sosial sehari-harinya, dan pendidikannya. Dimana status sosial ekonomi 

merupakan penerimaan hak dan kewajiban.Status sosial ekonomi dalam 

sebuah masyarakat pastilah berbeda-beda satu sama lainnya. Dalam 

lingkungan penelitian ini ditemukan masyarakat heterogen. Masyarakat disana 

berasal dari beberapa daerah dan budaya yang berbeda. Namun dalam 

kelompok ini dilihat dari tingkat pendidikan maupun pekerjaannya hampir 

seluruh masyarakat RW 14 ini bekerja dengan tingkat kedudukan dan 

pendapatan yang relatif sama sehingga kondisi ekonomi masing-masing pun 

tidak jauh berbeda. Mulai dari pegawai negeri, swasta, guru, dosen, sampai 

dengan mempunyai usaha sendiri tanpa ada pekerjaan yang tetap.  

Dengan perbedaan dari status sosial ekonomi itu peneliti ingin 

mengetahui apakah masyarakat memiliki kecenderungan yang berbeda atau 

sama dalam memilih media sebagai sumber informasi. Tinggi rendahnya 

status sosial ekonomi masyarakat pun pastinya dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Semakin tinggi status sosial ekonomi, bisa jadi semakin tinggi pula 

tingkat pemilihan medianya dalam penggunaannya untuk mencari informasi 
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atau bisa jadi sebaliknya. Dan begitu pula dengan situasi yang sebaliknya, 

semakin rendah status sosial ekonomi masyarakatnya maka penggunaan 

medianya pun rendah. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian sebagai dasar dalam penyusunan skripsi yang akan dibuat oleh 

peneliti dengan judul : Hubungan Status Sosial Ekonomi dengan 

Kecenderungan Pemilihan Media Sebagai Sumber Informasi (Study pada 

Masyarakat Sawojajar RW 14 Kel.Madyopuro, Kec.Kedungkandang) 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

peneliti merumuskan masalah yaitu, seberapa kuat hubungan status sosial 

ekonomi dengan kecenderungan pemilihan media sebagai sumber informasi 

khususnya pada masyarakat sawojajar RW.14 Kel. Madyopuro, Kec. 

KedungKandang?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari adanya 

penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa kuat hubungan status sosial 

ekonomi dengan kecenderungan pemilihan suatu media sebagai sumber 

informasi khususnya pada masyarakat sawojajar RW.14 Kel. Madyopuro, 

Kec. KedungKandang. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1) Kegunaan Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang ingin meneliti lebih 

lanjut tentang status sosial ekonomi dan pemilihan media. 

2) Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

pembaca tentang hubungan status sosial ekonomi seseorang dalam 

pemilihan penggunaan sebuah media. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

 E.1 Status Sosial Ekonomi  

 E.1.1 Pengertian Status Sosial Ekonomi 

  Setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang berbeda 

menurut tingkatannya. Dalam sosiologi ada istilah stratifikasi sosial 

(Social Stratification). Stratifikasi sosial merupakan pembedaan 

penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat mulai 

dari tingkatan yang rendah sampai dengan tingkatan yang tinggi, hal ini 

diebabkan tidak adanya keseimbangan pembagian nilai-nilai sosial. 

Oleh karena itu, status sosial ekonomi mungkin mempengaruhi cara 

pandang seseorang. Bagaimana perbedaan antara kaya dan miskin, 

berpendidikan atau tidak dan jenis dan jabatan serta penghasilan yang 

berbeda pastilah mempengaruhi mereka dalam berpikir, berperilaku dan 
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berbicara. Hal inipun berlaku dalam hal pemilihan penggunaan dan 

pemanfaatan media.  

  Dikatakan pula oleh Adi (2004: 38) Status sosial ekonomi disini 

adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan 

seseorang pada posisi tertentu didalam struktur sosial masyarakat; 

pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan 

kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status Dengan kata 

lain bisa diartikan sebagai situasi dan kondisi seseorang dalam suatu 

kelompok masyarakat. Status sosial ekonomi masyarakat berbeda satu 

sama lain dan perbedaan inilah yang menghasilkan cara pandang dan 

berperilaku yang berbeda pula. 

  Kedudukan individu dalam suatu masyarakat tidak selamanya 

bersifat statis, tapi akan terus berkembang dan mengalami perubahan. 

Untuk itu setiap individu harus mempunyai pendidikan yang lebih 

tinggi, ketrampilan dan keahlian-keahlian khusus. Sehingga individu 

harus berjuang ke jenjang yang lebih tinggi.  

 E.1.2 Komponen Status Sosial Ekonomi 

  Kedudukan sosial dan status sosial ekonomi dapat dilihat dari 

tingkatan-tingkatan kelas dari atas ke bawah. Untuk mengetahui status 

sosial ekonomi seseorang kita haruslah melakukan pengukuran terlebih 

dahulu. Menurut Soekanto (1990: 237) Ukuran yang biasa dipakai 

untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat kedalam suatu 

lapisan adalah sebagai berikut : 
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1. Ukuran kekayaan 

Siapa yang memiliki kekayaan yang paling banyak, termasuk dalam 

lapisan teratas. Kekayaan tersebut misalanya, dapat dilihat dari 

bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadi, cara berpakaian, 

dan lain-lainnya. 

2. Ukuran Kekuasaan 

Barang siapa yang memiliki keuangan (pendapatan/pengeluaran) 

atau wewenang terbesar menempati lapisan atas. 

3. Ukuran Kehormatan 

Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat yang 

teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat 

tradisional. 

4. Ukuran ilmu pengetahuan 

Dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, yang 

dimaksdu disini adalah gelar kesarjanaannya. 

  Setelah memperhatikan komponen status sosial ekonomi diatas, 

dapat dirinci lagi unsur-unsur yang terdapat dalam status sosial 

ekonomi adalah kekayaan, pendidikan, pendapatan dan kedudukan 

dalam kelompok sosial.  

E.2 Kecenderungan 

  Kecenderungan adalah hasrat atau kesiapan reaktif yang tertuju 

pada suatu objek konkrit, dan selalu muncul berulang-ulang (Kartono, 

1990: 102). Kecenderungan ini adalah hasil dari pengalaman-pengalaman 
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dan ditentukan oleh pribadi masing-masing yang pada setiap manusia 

pastilah berbeda. Kecenderungan ini ada karena adanya dorongan-

dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang yang mengarahkan ke 

suatu obyek tertentu untuk menunjukkan rasa suka atau tidak suka orang 

itu terhadap obyek tersebut. Dalam kecenderungan itu ada kesiagaan 

utntuk bereaksi dan berminat yang didasari oleh tekanan-tekanan 

emosional dan minat pada suatu obyek dan kecenderungan menentukan 

tingkah laku seseorang terhadap lingkungan karena kecenderungan 

merupakan watak yang tetap. Namun kecenderungan ini bukanlah tingkah 

laku itu sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang memungkinkan timbulnya 

tingkah laku yang mengarahkan pada suatu obyek. Sifat dari 

kecenderungan ini bisa sementara namun kadang juga bisa bersifat 

menetap.  

E.3 Komunikasi Massa 

  Komunikasi massa adalah, pesan atau informasi yang disampaikan 

melalui media massa yang ditujukan untuk sekelompok orang. Definisi 

komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner, 

yakni  komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang (mass communication is 

messages  communicated through a mass medium to a large number of 

people). Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa haruslah 

menggunakan media massa (Ardianto, 2007: 6) 
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  Komunikasi massa berbeda dengan jenis komunikasi lainnya, 

perbedaannya terdapat dalam komponen-komponen yang terlibat 

didalamnya dan proses berlangsungnya komunikasi tersebut. Agar bisa 

disebut komunikasi massa pasti harus ada komunikator, pesan, media dan 

audiens. Saat ini sudah banyak ditawarkan media yang bisa digunakan 

dalam komunikasi massa.  

Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi, antara lain : 

  Menurut Dominick, fungsi komunikasi massa terdiri dari : 

1. Surveillance (Pengawasan) 

Fungsi ini terjadi pada saat media massa menginformasikan 

tentang suatu ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat. 

2. Interpretation (Penafsiran) 

Media massa tidak hanya memuat fakta dan data tapi juga 

memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting yang 

akan dimuat atau ditayangkan. 

3. Linkage (Pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam 

sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat 

satu sama lain. 

4. Transmission of Values (Penyebaran Nilai-Nilai) 

Fungsi ini disebut juga sosialisasi dimana mengacu kepada cara 

bagaimana individu meniru perilaku dan nilai kelompok. 

5. Entertainment (Hiburan) 
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Fungsi ini yang paling dominan pada media massa karena dapat 

kita lihat bahwa semua media menjalankan fungsi ini. Hampir tiga 

perempat bentuk siaran televisi setiap hari adalah siaran hiburan. 

Begitu pula dengan siaran radio, maupun media cetak lainnya, 

walaupun tidak seratus persen hiburan (Ardianto, 2007: 14) 

Dari fungsi-fungsi komunikasi massa tersebut diatas kita dapat 

mengetahui bahwa kecenderungan dalam pemilihan sebuah bisa saja 

didasari oleh fungsi-fungsi tersebut. Apa yang dicari masyarakat dari 

adanya komunikasi massa yang disajikan melalui sebuah media massa. 

Apakah masyarakat cenderung memilih media tersebut untuk 

mendapatkan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi 

keadaan kehidupan mereka. 

E.4 Bentuk Media Massa sebagai Sumber Informasi 

  Media massa adalah suatu sarana dalam komunikasi massa untuk 

menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak. Saat ini 

perkembangan media massa sangatlah cepat berasamaan dengan 

berkembangnya teknologi, media massa pun ikut berkembang. Dari yang 

pada mulanya hanyalah berupa media cetak seperti suratkabar sampai 

dengan adanya media elektronik seperti televisi dan internet yang sekara 

ini pun masih terus berkembang.  

  Berikut ini beberapa model-model media massa: 

a. Model Hot-Cool 
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Hot media adalah media yang menuntut audiensnya untuk aktif 

dalam berpikir. Misalnya saja buku, koran, dan lain-lain. 

Sedanglan cool media adalah media yang tidak menuntut 

audiensnya untuk aktif contohnya saja televisi. 

b. Model Distribusi-Isi 

Sebuah model yang membagi fungsi menjadi fungsi kreasi 

(penciptaan) pesan dan distribusi pesan. Beberapa perusahaan lebih 

menitikberatkan pada pembuatan isi (content), seperti 

memproduksi film, menerbitkan buku, dan membuat majalah. 

Perusahaan lainnya lebih banyak bergerak pada distribusi, seperti 

mengoperasikan gedung bioskop, toko buku, dan sistem kabel. 

c. Model populis-Elitis 

Elitis merupakan orang-orang yang percaya bahwa isi media massa 

harus punya tanggung jawab untuk memberi bagi kebaikan 

masyarakat dan memperbaiki kultur, terlepas dari apakah media itu 

menarik audiens besar atau tidak. Sedangkan Populis adalah orang-

orang yang sepenuhnya berorientasi pada pasar. Kaum Populis 

percaya bahwa media massa akan sangat baik jika memberi apa 

yang diinginkan oleh orang-orang. 

d. Model Hiburan-Informasi 

Banyak orang mendefinisikan media berdasarkan isinya, apakah 

hiburan (entertainment) atau informasi (information). Meskipun 

banyak dipakai, model hiburan-informasi mempunyai keterbatasan. 
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Misalnya, tidak ada koran yang sepenuhnya mangabaikan unsur 

hiburan dan tidak ada film yang tidak mengandung informasi atau 

pesan walaupun mungkin tidak kentara, tetapi ada dimana-mana. 

Bahkan sekarang ada penggabungan informasi dan hiburan yang 

biasa disingkat infotainment (Vivian, 2008:1). 

   Dari model-model media massa diatas kita dapat mengambil 

contoh beberapa jenis media massa yaitu media cetak (koran dan 

majalah), media elektronik (televisi dan radio) serta media online yang 

disebut internet. Media-media massa inilah yang saat ini kebanyakan 

digunakan oleh masyarakat. Masyarakat cenderung memilih salah satu 

media-media tersebut sebagai sumber informasi yang mereka percayai. 

Misalnya saja apabila mereka  

 E.4.1 Media Cetak 

Jenis media massa yang ada untuk pertama kalinya adalah 

media cetak. Dikarenakan pada saat itu teknologi dunia belum 

secanggih sekarang ini. Media ini menjadi media pertama sesuai dengan 

keadaan teknologi saat itu yang masih sangat rendah. Kehidupan media 

cetak juga ditentukan oleh kondisi dimana ia hidup yakni: sistem 

politik,sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan. Tapi, disisi lain, sesuai 

dengan sifat media yang selalu kenyal, tak mau stagnan, media cetak di 

Indonesia berkembang di segala sisinya (Santana, 2005: 85). Walaupun 

saat ini teknologi sudah berkembang dengan pesat media cetak masih 

bisa bertahan karena masyarakat masih menghargai dan menerima 
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bahwa media cetak adalah awal dari adanya media massa. Bahkan 

dengan berkembangnya teknologi membuat media cetak hadir dalam 

kemasan yang berbeda tidak hanya berbentuk suratkabar, tapi juga bisa 

dikemas dengan bentuk yang lebih menarik sehingga bisa membuat 

audiens tertarik untuk membacanya. Jenis media cetak yang bisa 

memenuhi kriteria sebagai media massa adalah :  

a. Surat kabar  

 Surat kabar adalah salah satu media cetak pertama yang 

msih bertahan sampai sekarang. Bahkan keberadaan surat kabar ini 

sebagai media komunikasi masih dirasakan sangat penting di 

dalam beberapa kalangan masyarakat. Dari empat fungsi media 

massa yang ada fungsi yang paling menonjol adalah informasi. 

Karenanya sebagian besar rubric surat kabar terdiri dari berbagai 

jenis berita.  

 Walaupun bentuk pengemasannya tidak semenarik media 

lain namun dalam penyampaian pesannya singkat, padat dan 

terpercaya. Dan dari segi ekonomi pun surat kabar adalah media 

massa yang paling mudah untuk didapatkan untuk semua kalangan 

masyarakat. Namun surat kabar biasanya hanya bisa dinikmati oleh 

kalangan yang berpendidikan, minimal haruslah bisa membaca. 

Karena isi berita dari suratkabar hanyalah berbentuk tulisan 

walaupun mungkin disertai gambar-gambar sebagai pendukung 

dari berita itu sendiri. Biasanya surat kabar terbit pada pagi pagi 
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atau petang setiap harinya. Namun sesekali dalam beberapa 

minggu atau bulan menerbitkan edisi khusus. 

b. Majalah 

      Majalah sebagai salah satu media cetak hadir tak lama setelah 

surat kabar muncul. Di dalam pembuatan sebuah majalah berbeda 

dengan surat kabar, redaksi haruslah menentukan terlebih dahulu 

khalayak yang kita tuju, apakah untuk anak-anak, remaja, wanita 

dewasa, pria dewasa, atau untuk pembaca umum dari remaja 

sampai dewasa. Dan dengan begitupun maka fungsi dari majalah 

itupun pastilah akan berbeda-beda pula nantinya. Bentuk majalah 

inipun dibuat lebih menarik dan bewarna agar audiens tertarik 

untuk membaca media ini. Majalah bisa memuat berita yang lebih 

bervariasi daripada suratkabar. 

E.4.2 Media Elektronik 

Dunia media elektronik adalah dunia siaran. Dunia siaran berbeda 

dengan dunia cetak mencetak koran dan majalah, atau media cetak pers 

lainnya. Dunia siaran diantaranya mengenali bahsa siaran sebagai sebagai 

bahasa percakapan. Bukan bahasa teks yang dibaca, tapi bahasa audio, 

atau audio visual, yang ditangkap telinga dan mata pemirsa (Santana, 

2005: 97). Dengan begitu media ini lebih memudahkan masyarakat 

terutama masyarakat yang mungkin status sosialnya rendah yaitu dari segi 

pendidikan. Dimana dalam media elektronik dengan mendengarkan pun 

masyarakat bisa mengetahui berita-berita apa yang disajikan oleh media 
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elektronik tersebut. Media elektronik ini pun memberikan ruang-ruang 

untuk jenis informasi yang berbeda sehingga masyarakat bisa memilih 

yang mana yang mereka sukai untuk mereka dengarkan atau mereka 

tonton. Media elektronik yang bisa memenuhi kriteria sebagai media 

massa adalah: 

a. Radio  

 Dunia radio adalah dunia siaran, bukan dengan membaca teks-

teks seperti pada surat kabar, melainkan dengan bahasa audio atau 

suara yang didengar teling. Kelebihan radio sebagai media massa 

memang ada dalam hal daya tembus. Informasi yang disiarkannya 

punya nilai kesegeraan (immediacy) dan keluwesannya (flexibility). Ia 

seakan dengan mudah berada disekitar kita: pesan diantarkan melalui 

kecepatan transistor dan sekelompok orang yang tak saling kenal 

(dimanapun ia berada) mendengarkannya (Santana, 2005: 101). 

Radio masih bisa bertahan sampai sekarang ini karena 

masyarakat masih membutuhkannya. Gaya siaran radio dilakukan 

secara langsung dan dengan penyampaian beritanya yang 

mengandalkan suara penyiarnya. Penyiar radio dituntut untuk bisa 

menyampaikan berita dengan menarik dengan menggunakan suara 

dan cara mereka berbicara  agar masyarakat tertarik untuk 

mendengarkan. Tetapi sayangnya, siaran radio ini ruang lingkupnya 

terbatas dikarenakan biasanya mereka hanya bisa mengudara didaerah 
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asal mereka saja. Frekuensi siaran radio tidak sampai diluar daerah 

tempat radio tersebut berada.  

b. Televisi  

 Saat ini mungkin media elektronik televisi inilah yang paling 

digemari oleh masyarakat. Karena didalam media televisi 

pengemasan informasi atau beritanya lebih menarik, dengan adanya 

suara dan gambar yang ditampilkan sehingga tidak monoton dan tidak  

membosankan. Selain itu, televisi juga bisa menampilkan atau 

menayangkan beberapa hal sekaligus sehingga informasi yang 

ditawarkan pun lebih daripada yang diberikan suratkabar. Dan televisi 

ini jangkauannya sangat luas, bisa ditujukan untuk semua jenis 

golongan msayarakat mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. 

Masyarakatnya pun tidak terbatas karena dari golongan rendah 

sampai dengan golongan masyarakat tinggi bisa menggunakan  

televisi. Karena banyaknya stasiun televisi saat ini membuat televisi 

lebih disukai karena masyrakat dapat memilih. Setiap stasiun televisi 

pastilah berbeda dalam penyampaian pesannya oleh karena itu 

masyarakat bisa memilih mana yang mereka lebih sukai untuk 

ditonton dan didengarkan beritanya. 

c. Internet  dan Jurnalisme Online 

Beberapa kalangan masyarakat lebih memilih untuk 

menggunakan media ini selain televisi ataupun media lainnya. 

Internet dikatakan telah lebih canggih teknologinya dikarenakan 
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dengan menggunakan internet mereka bisa mendapatkan sama bahkan 

lebih dari apa yang mereka dapatkan dari televisi, surat kabar maupun 

media massa lainnya. Ini adalah hal baru dari jurnalisme karena 

memiliki fasilitas dan karakteristik yang berbeda. Fasilitasnya dapat 

dilihat dari teknologinya yang menawarkan hal-hal yang tidak 

terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.        

Rafaelli dan Newhagen mengidentifikasi lima perbedaan utama 

yang ada di antara jurnalisme online dan media massa tradisional 

(Santana, 2005: 137): 

1) Kemampuan internet untuk mengombinasikan beberapa media 

2) Kurangnya tirani penulis atas pembaca 

3) Tidak seorangpun dapat mngendalikan perhatian khalayak 

4) Internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung 

sinambung. 

5) Kecepatannya secara keseluruhan yang menarik sekaligus 

menakutkan. 

Oleh karena itu banyak kalangan masyarakat yang berpendapat 

bahwa internet adalah kemudahan yang sangat bermanfaat. Posisi 

internet di masyarakat saat ini mungkin sejajar dengan televisi. Tetapi 

itupun dikarenakan penggunaannya pun dengan tujuan yang berbeda. 

Apabila dengan televisi kita bisa memilih yang sudah ada, dengan 

menggunakan internet kita harus mencari informasi yang kita 
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butuhkan terlebih dahulu baru bisa memilih dan mendapatkan 

informasi yang kita butuhkan tersebut. 

E.5 Teori Penggolongan Sosial ( Sosial Category Theory) sebagai pendekatan 

Dalam teori Penggolongan Sosial (Social Category Theory), 

dikemukakan bahwa, Individu yang masuk dalam kategori sosial tertentu 

atau sama akan cenderung memiliki prilaku atau sikap yang kurang lebih 

sama terhadap rangsangan-rangsangan tertentu (Effendy, 2003: 276). 

Pesan-pesan yang disampaikan media massa cenderung ditanggapi sama 

oleh individu yang termasuk dalam kelompok sosial tertentu. Dan 

penggolongan sosial ini berdasarkan jenis kelamin, usia, suku bangsa, 

pekerjaan, pendidikan, status sosial dan agama. Dari teori tersebut dapat 

diasumsikan bahwa seseorang atau masyarakat yang masuk dalam 

kategori yang sama maka dalam pemilihan medianya pun akan cenderung 

sama. Dalam penelitian ini misalnya saja apabila status sosial ekonomi 

tinggi maka kecenderungan pemilihan medianya pun tinggi. Pemilihan 

media sebagai sumber informasi menjadi rangsangan untuk masyarakat 

yang digolongkan berdasarkan status sosial ekonominya.  

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

F.1 Status Sosial Ekonomi 

Status adalah posisi seseorang atau suatu wadah bagi hak dan 

kewajiban , atau aspek statis dan peranan yang dikaitkan dengan posisi 

atau peranan seseorang. Status sosial adalah posisi atau peranan umum 

dari seseorang dalam masyarakat. Sehingga status sosial ekonomi adalah 
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suatu kedudukan yang diatur secara sosial ekonomi dan menempatkan 

seseorang pada posisi tertentu  didalam struktur masyarakat. Status sosial 

ekonomi ini akan menjadi dorongan dalam berpikir maupun melakukan 

suatu tindakan seseorang. Dan dorongan dalam melakukan tindakan 

tersebut didasari beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, kekayaan dan lain-lainnya. Faktor-faktor tersebut yang akan 

menentukan tinggi rendahnya status sosial ekonomi seseorang dalam 

suatu masyarakat. 

F.2 Kecenderungan  

Kecenderungan adalah suatu dorongan atau hasrat yang muncul 

dari dalam diri seseorang untuk menunjukkan rasa suka atau tidak suka 

pada suatu obyek. Kecenderungan inilah yang akan memungkinkan 

menimbulkan reaksi dan tingkah laku yang mengarahkan pada suatu 

obyek. Kecenderungan adalah hasil dari pengalaman-pengalaman ataupun 

minat yang sudah ada yang ditentukan oleh pribadi masing-masing yang 

pada setiap orangnya pastilah berbeda-beda satu sama lain. 

G. DEFINISI OPERASIONAL 

G.1 Status Sosial Ekonomi 

Status sosial ekonomi mayarakat RT 01, RW 14 ini berbeda satu 

sama lain. Tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan sampai dengan 

komunitas sosial mereka pastilah berbeda-beda. Dengan adanya 

keanekaragaman tersebut berpengaruh kepada tindakan mereka sehari-

hari terutama dalam pemilihan media sebagai sumber informasi. Apakah 



20 

 

tinggi-rendahnya status sosial ekonomi seseorang ada hubungannya 

dengan kecenderungan memilih sebuah media sebagai sumber informasi. 

Status sosial ekonomi dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut : 

a. Pendidikan 

Berpendidikan atau tidaknya seseorang 

b. Pengeluaran Ekonomi 

Tingkat pengeluaran seseorang dalam beberpa kurun waktu. 

c. Kekayaan 

Tinggi rendahnya kekayaan seseorang 

d. Kedudukan dalam kelompok sosial 

posisi seseorang di dalam lingkungan sosialnya 

G.2  Kecenderungan memilih media sebagai sumber informasi  

Suatu dorongan yang mucul dari dalam diri seseorang dan 

dorongan tersebut menuju ke suatu arah tertentu yang menunjukkan rasa 

suka atau tidak suka kepada suatu objek. Disini kecenderungan yang 

dimaksud adalah dalam hal memilih media massa sebagai sumber 

informasi. Indikator-indikatornya adalah : 

a) Rasa suka berdasarkan jenis dari media-media massa yang ada 

sebagai sumber informasi. 

b) Rasa suka berdasarkan dari cara penyampaian informasi atau berita 

oleh media-media massa tersebut. 

c) Rasa suka berdasarkan jenis pilihan informasi atau berita yang 

disajikan dari media massa tersebut. 
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d) Rasa suka berdasarkan kemudahan cara penggunaan media massa 

tersebut. 

e) Rasa suka berdasarkan kemudahan cara mendapatkan media massa 

tersebut. 

H. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yang kebenarannya perlu diuji, oleh karena itu hipotesis ditulis dalam bentuk 

pernyataan Berdasarkan rumusan masalah maka dirumuskan jawaban 

sementara dari permasalahan yang hendak diteliti yaitu diduga ada pengaruh 

latar belakang status sosial ekonomi terhadap keputusan pemilihan media oleh 

masyarakat. 

H1 : terdapat hubungan antara status sosial ekonomi terhadap 

kecenderungan memilih media sebagai sumber informasi. 

Ho: tidak ada hubungan antara status sosial terhadap kecenderungan 

memilih media sebagai sumber informasi. 

I. METODE PENELITIAN 

I.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif eksplanatif. Tipe 

penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan atau mencari sebab akibat 

antara dua variabel yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y, yaitu 

dalam penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran mengenai  

hubungan antara variabel status sosial ekonomi dalam kecenderungan 



22 

 

pemilihan media oleh masyarakat yang akan diteliti dengan penelitian 

survei sebagai sumber data pokok. 

I.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi disebut juga sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan (Kriyantono, 2006: 161). Dalam penelitian ini 

jumlah populasi yang digunakan adalah orang-orang yang sudah 

mempunyai pekerjaan yang tetap dan mapan, dikarenakan seseorang 

yang sudah bekerja kebutuhannya akan informasi lebih besar daripada 

anggota keluarga lainnya. 

Lingkungan penelitian ini adalah pada kompleks perumahan 

sawojajar, RW.14, Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang dengan 

jumlah warga 764 orang. Peneliti juga menemukan bahwa masyarakat 

dilingkungan tersebut heterogen. Masyarakat dalam lingkungan 

tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda-beda satu sama lain 

mulai dari tingkatan pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat 

penghasilannya. Dan ternyata beberapa dari mereka cenderung 

menggunakan berbagai macam media massa sebagai sumber 

informasi. 
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Oleh karena itu peneliti akan menganalisis apakah status sosial 

ekonomi yang berbeda satu sama lain tersebut sangat berpengaruh 

dalam kecenderungan pemilihan media yang mereka gunakan. 

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah : 

1. Warga RW. 14 

2. Memiliki pekerjaan yang mapan (pekerjaan tetap) 

3. Menggunakan media massa yang sama terus menerus (suratkabar, 

radio, televisi maupun internet). 

Berdasarkan kriteria tersebut ditemukan pengecilan populasi 

sebesar 210 orang berdasarkan yang memenuhi kriteria tersebut. 

b. Sampel 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau 

fenomena yang akan diamati. Untuk menentukan sampel tersebut maka 

dipakailah teknik sampling yaitu bagian dari elemen-elemen populasi 

yang terpilih tersebut dapat dikatakan sebagai sampling.  

Subiakto menjelaskan bahwa mengenai besar sampel tidak ada 

ketentuan pasti, yang penting dalam hal ini representatif. Namun bila 

populasinya cukup banyak, agar mempermudah dapat pula dengan 

50%, 25%, atau minimal 10% dari seluruh populasi (Kriyantono, 2006: 

161). Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah 

Simple Random Sampling.  

Dengan menggunakan teknik sampling ini maka setiap anggota 

populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 
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Karena jumlah populasi adalah 210 orang peneliti mengambil 20 % 

dari populasi tersebut sebagai sampel. Maka untuk mencari sampelnya 

adalah : 

 = 20% X 210 

 = 20 / 100 X 210 

 = 42 

Dari hasil pengukuran diatas ditemukan bahwa jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 42 orang. 

I.3 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah : 

a. Sumber data primer, yaitu hasil dari kuesioner yang diberikan atau 

disebarkan sebelumnya kepada warga yang sudah ditentukan untuk 

menjadi sampel. 

b. Sumber data sekunder , berupa dokumentasi atau arsip warga yang 

ada yang didapatkan dari perangkat organisasi dalam lingkungan 

tersebut (ketua RW, dan lain-lain). 

I.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan metode survei dengan menggunakan teknik: 

I.4.1 Kuesioner atau angket 

Teknik dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Tipe Setiap pertanyaan diberikan pilihan jawaban yang setiap 

pilihannya diberi skor yang sudah ditentukan. Pilihan jawaban 
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diurutkan dari tingkat yang peling kecil sampai dengan yang paling 

besar. Nilai atau skor dari pilihan jawaban tersebut, mulai dari yang 

terkecil adalah 1 sampai dengan yang terbesar adalah 5. Tujuan 

penyebaran angket atau kuesioner ini adalah mencari informasi yang 

lengkap tanpa harus merasa khawatir bila responden memberikan 

jawaban yang tidak sesuai. Sumber data sekunder digunakan untuk 

mendukung kebenaran dari sumber data primer. Pada penelitian ini 

peneliti memfokuskan pada pertanyaan tentang status sosial ekonomi 

masyarakat tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan 

tentang kecenderungan memilih media sebagai sumber informasi.  

I.4.2 Dokumentasi 

Dengan meminta arsip atau dekumen-dokumen warga dari 

pejabat yang bersangkutan didalam lingkungan tersebut yang bisa 

mendukung keakuratan hasil dari angket yang telah disebarkan dan 

diisi oleh warga.  

I.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan teknik kuantitatif, 

yaitu analisis terhadap data yang telah diberi skor sesuai dengan skala 

pengukuran yang telah ditetapkan dan untuk menganalisis data-data 

tersebut akan dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan jenis angket 

tertutup untuk mengukur sikap seseorang tentang suatu objek sikap. 

Dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan yang dihubungkan 
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dengan jawaban yang diberi skor. Pilihan jawaban diurutkan dari tingkat 

yang terkecil sampai dengan tingkat yang terbesar lalu masing-masing 

diberi skor, dimana tingkat yang terkecil skornya adalah 1 dan yang 

tingkat yang terbesar skornya 5. 

 Sesuai dengan data yang diperoleh, analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hubungan antara status 

sosial ekonomi dengan kecenderungan pemilihan media sebagai sumber 

informasi dengan menggunakan analisa korelasi product moment (Pearson 

Product Moment Correlation) 

I.6 Uji Korelasi Product moment 

Korelasi product moment digunakan untuk menentukan hubungan 

antara variabel X dan variebel Y. untuk mengetahui nilai koefisien 

korelasinya (r) maka digunakan rumus : 

 

rxy =  

 keterangan : 

 r = koefisien korelasi 

 x = angka mentah untuk variabel X 

 y = angka mentah untuk variabel Y 

 n = jumlah individu dalam sampel 
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I.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid 

dan reliabel adalah menggunakan instrument penelitian yang valid dan 

reliabel di dalam pengumpulan datanya.  

1.7.1 Uji Validitas 

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana 

instrument (misalnya kuesioner) akan mengukur apa yang akan 

diukur (Kriyantono, 2006:141) Instrument penelitian kuantitatif 

(kuosioner) yang valid adalah kuesioner yang sesuai dengan variabel 

yang hendak diukur. Validitas instrument ditentukan dengan cara 

mengkorelasikan score yang diperoleh dari masing-masing butir 

pertanyaan dengan score total. Berikut adalah langkah-langkah 

dalam menguji validitas alat pengukur: 

a) Mendefinisikan secara operasional konsep yang diukur. 

b) Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah 

responden. 

c) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

d) Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan 

skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi product 

moment sebagai berikut: 
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Dimana :  

 r  = koefisien relasi 

X  = skor untuk tiap instrumen 

Y  = skor total 

n  = jumlah individu dalam sampel 

Dalam penelitian ini tidak melakukan perhitungan lagi, tetapi 

langsung dikonsultasikan pada r product moment yang sudah ada. 

Jika r hasil sudah diketahui, maka tinggal membandingkan antara r 

table dan r hasil. Ketentuannya, jika r hitung lebih kecil daripada r 

table maka item dinyatakan tidak valid dan begitu juga sebaliknya. 

I.7.2  Reliabitas Instrument 

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur. Suatu instrumen 

pengukuran dikatakan reliable jika hasil pengukurannya relatif 

konsisten walau digunakan berulang kali (Kriyantono, 2006:143). 

Makin kecil kesalahan pengukuran makin reliable alat pengukur. 

Untuk penelitian ini manggunakan pengujian reliabilitas alat ukur 

dengan teknik Alpa Cronbach melalui penghitungan spss: 
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  r11 =         1-  

Keterangan : 

r11 = koefisien reliabilitas 

k  = banyaknya item dalam test 

 = variasi skor test 

 = variasi total 

 

 

 

 

 


