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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Komunikasi Massa  

Menurut Michael W.Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) 

mendefinisikan komunikasi massa mencakup hal-hal sebagai berikut:
1
 

a) Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk 

menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas 

dan tersebar. Pesan itudisebarkan melalui media modern pula antara lain surat 

kabar, majalah, televisi, film atau gabungan di antara media tersebut. 

b) Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya 

bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak 

saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audience dalam 

komunikasi massa ini yang membedakan pula dengan jenis komunikasi lain. 

Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain. 

c) Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bias didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

d) Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak 

berasal dari seseorang tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi 

pada keuntungan, bukan organisasi sukarela atau nirlaba. 

e) Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis). Artinya, pesan-pesan 

yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam 

                                                           
1
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lembahga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini berbeda dengan 

komunikasi antarpribadi, kelompok atau publik dimana yang mengontrol 

bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam komunikasi massa itu ikut 

berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan 

f) Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda. Kalau dalam jenis 

komunikasi lain, umpan balik bias bersifat langsung. Misalnya dalam 

komunikasi antarpersonal. Dalam komunikasi ini umpan balik langsung 

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa 

langsung dilakukan atau tertunda. 

 

2.1.1. Macam-macam Konteks Komunikasi Massa 

Secara umum konteks-konteks komunikasi adalah sebagai berikut: 
2
 

1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal communication) yaitu komunikasi 

yang terjadi dalam diri seseorang yang berupa proses pengolahan informasi 

melalui panca indera dan sistem syaraf manusia. 

2. Komunikasi Antarpribadi (interpersonal communication) yaitu kegiatan 

komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan corak 

komunikasinya lebih bersifat pribadi dan sampai pada tatanan prediksi hasil 

komunikasinya pada tingkatan psikologis yang memandang pribadi sebagai unik. 

Dalam komunikasi ini jumlah prilaku yang terlibat pada dasarnya bias lebih dari 

dua orang selama pesan atau informasi yang disampaikan bersifat pribadi. 

3. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 
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mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tersebut. kelompok ini misalnya keluarga, tetangga, kawan-kawan 

terdekat, kelompok diskusi. 

4. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan 

juga informal, dan berlangsung dalam suatu  jaringan yang lebih besar 

daripada komunikasi kelompok. Kelompok formal yang terjadi adalah 

komunikasi yang menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, 

komunikasi ke atas dan komunikasi horizontal.  

5. Komunikasi massa (mass communication) dapat didefinisikan sebagai suatu 

jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang tersebar, 

heterogen dan anonim melalui media massa cetak atau elektronik segingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak sesaat. Pengertian 

komunikasi massa adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah besar orang (khalayak) yang tidak bias dikenali satu per satu. 

 

2.1.2. Macam-macam Media Komunikasi Massa  

Media adalah saluran komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri khusus 

yaitu mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara serempak 

dan serentak. Yang termasuk media massa adalah pers, radio dan televisi. 

 Media massa mengalami perkembangan dalam mengikuti zaman saat ini 

dan macam macam bentuk media massa kian beragam, yaitu: 
3
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a.) Televisi  

Televisi banyak menyita perhatian tanpa mengenal usia, pekerjaan dan 

pendidikan. Hal ini karena televisi memiliki sejumlah kelebihan terutama 

kemampuannya dalam menyatukan antara fungsi audio dan visual. Penonton 

leluasa menentukan saluran mana mereka senangi. Selain itu televisi jugs 

msmpu mengatasi jarak dan waktu, sehingga penonton yang tinggal di 

daerah-daerah terpencil dapat menikmati siaran televisi.  

b.) Radio  

Salah satu kelebihan radio dibandingkan dengan media lainnya, ialah cepat 

dan mudah dibawa kemana-mana. Di Indonesia, radio pertama kali 

diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1920. Ketika pecah 

revolusi fisik, radio memegang perananpenting dalam mengobarkan semangat 

perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.  

c.) Film 

Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar, 

tetapi dalam pengertian yang lebih luas bias juga termasuk yang disiarkan 

televisi. Televisi juga sering menyajikan film-film seperti yang diputar di 

gedung bioskop, terdapat kecenderungan penonton lebih sering menonton di 

rumah karena selain lebih praktis juga tidak perlu membayar. Tetapi di 

beberapa Negara seperti Amerika dan Filipina ternyata televisi tidak mampu 

menggeser kedudukan bioskop. Hal ini disebabkan biaya pembuatan film 

tidak begitu tinggi, pengurangan pajak tontonan serta adanya kerjasama 

antara perngusaha bioskop dan stasiun televisi untuk menayangkan iklan yang 

bersifat promosi untuk film- film nasional.  
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d.) Surat Kabar 

Surat kabar boleh dikata sebagai media massa tertua sebelum ditemukan film, 

radio dan televisi. Surat kabar memiliki keterbatasan karena hanya bias 

dinikmati oleh mereka yang melek huruf, serta lebih banyak disenangi. Surat 

kabar dapat dibedakan atas periode terbit, ukuran dan sifat penerbitannya. 

Dari segi periode terbit surat kabar dibedakan menjadi dua macam yakni surat 

kabar harian dan surat kabar mingguan. Dari segi ukurannya, ada yang terbit 

dalam bentuk plano dan ada pula yang terbit dalam bentuk tabloid. 

Sedangkan isinya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu surat kabar 

bersifat umum dan surat kabar bersifat khusus.  

Sifat dan ciri penerbitan surat kabar juga dimiliki oleh penerbitan majalah 

atau berkala, hanya saja bentuk majalah dan berkala lebih besar dari buku, serta 

waktu terbitnya adalah mingguan, dwi-mingguan dan bulanan. Paling sedikit 

terbit satu kali dalam tiga bulan. 

 

2.1.3. Film sebagai Media Komunikasi Massa  

Film merupakan media komunikasi massa yang sesungguhnya dalam 

artian bahwa film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat, 

bahkan di pedesaan. Sebagai media komunikasi massa, film merupakan bagian 

dari respon terhadap penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja dan sebuah 

jawaban atas tuntutan untuk cara menghabiskan waktu luang keluarga yang 

bersifat terjangkau dan biasanya (terhormat).
4
 Seperti halnya siaran televisi, tujuan 

khalayak menonton film terutama adalah keinginan memperoleh hiburan. Akan 
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tetapi dalam film dapat terkandung fungsi informatif maupun edukatif, bahkan 

persuasif. Hal ini pun sejalan dengan misi perfilman nasional sejak 1979 bahwa 

selain sebagai media hiburan, film juga sebagai media edukasi untuk pembinaan 

generasi muda dalam rangka pembentukan karakter.   

Ada beberapa sifat masyarakat yang mempengaruhi kebiasaan 

berinformasi mereka dan yang relevan untuk memahami efek komunikasi. Salah 

satu diantaranya adalah “intuisi kebutuhan” (need cognition), suatu kebutuhan 

yang amat dekat hubungannya dengan rasa ingin tahu. Intuisi kebutuhan akan 

muncul sebagai variabel yang menandai dan mempengaruhi besarnya perhatian 

yang dicurahkan seseorang terhadap isi komunikasi.
5
 Marshal Mc Luhan 

menyebut film sarat mengandung pesan. Tesisnya membuktikan bahwa film 

sebagai media, penting bagi umat manusia. Ketergantungan manusia pada media 

begitu besar dalam dunia modern. Media menjadi bagian dari kehidupan. Dia 

adalah alat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.
6
 

Kekurangan dari film adalah sebagai kontrol media film bisa jadi sangat 

multitafsir. Diperlukan analisa tersendiri untuk memahami unsur-unsur semiotik yang 

ditampilkan dalam film. Kemampuan film menembus batas-batas kultural di sisi lain 

justru membuat film-film yang membawa unsur tradisional susah untuk ditafsirkan 

bahkan salah tafsir oleh penonton yang berasal dari kelompok budaya lain. 

Kekurangan lain dari film adalah film-film yang dibuat dalam 

universalitas turut membentuk apa yang disebut common cuture yang dapat 

mengikis lokalitas masyarakat tertentu. Film juga sangat memberikan efek pada 

orang yang menontonnya terutama anak-anak, sehingga untuk jenis film-film 

                                                           
5
 Edward Depari, Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University, 2006) hal.39 
6
 Gatot Prakoso, Film Pinggiran (Yogyakarta: Yayasan Senivisual Indonesia,2008) hal.21  
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tertentu seperti horor, kekerasan dan pornografi memberikan pengaruh negatif 

bagi khalayak. Dari segi industri, industrialisasi dan komersialisasi film telah 

menjadikannya sebagai media yang dikomodifikasi. Sehingga saat ini banyak 

film-film yang hanya mengejar pangsa pasar dan profit semata, kualitas pun tidak 

dipedulikan. Industri film adalah industri bisnis, anggapan ini masih meyakini 

bahwa film adalah karya seni, yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi 

imajinasi orang orang yang bertujuan memperoleh estetika atau keindahannya 

sempurna, namun pada kenyataannya adalah bentuk karya seni. Industri film 

adalah bisnis yang memberikan keuntungan kadang- kadang menjadi mesin uang. 

Yang sering kali, demi uang, keluar dari kaidah-kaidah artistik film itu sendiri.
7
 

 Film dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling 

membutuhkan film membutuhkan masyarakat untuk menonton dan masyarakat 

membutuhkan film sebagai saran hiburan, informasi dan edukatif. Film masa 

depan yang kita harapkan adalah film produk dari masyarakat yang kritis dan 

selektif. Bukan hanya menjadi masyarakat yang hanya menonton tetapi menjadi 

masyarakat yang mampu menolak film yang jelek dan memilih yang baik. 

 

2.2. Macam-Macam Motif Menonton Film  

2.2.1. Pengertian Motif  

Anthony Giddens mengatakan motif merupakan impuls atau dorongan yang 

memberi energy pada tindakan manusia. Sepanjang lintasan kognitif atau prilaku 

kearah pemuasan kebutuhan motif tak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih 

merupakan suatu “keadaan perasaan”. Motif bukan hanya suatu dorongan fisik tetapi 
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 Elvinaro Ardianto, Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 
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juga orientasi kognitif elementer yang diarahkan pada pemuasan kebutuhan. Energi 

semacam ini bukan tanpa tatanan, ada suatu hubungan dinamis antara motivasi dan 

tujuan. 

 

2.2.2. Macam-macam Motif  

Dengan demikian motif timbul karena adanya suatu kebutuhan. Menurut 

Dennis McQuail, ada empat kategori motif pengkonsumsian media secara umum, 

yaitu: 
8
 

a) Motif Hiburan/ Diversi  

Yaitu untuk melarikan diri dari rutinitas atau masalah sehari- hari. Mereka 

yang sudah lelah bekerja seharian membutuhkan media sebagai pengalih 

perhatian dari rutinitas. Dan juga sebagai sarana pelepasan emosi, 

memenuhi kebutuhan akan hiburan. 

b) Motif Integrasi dan Interaksi Sosial  

Hal ini terjadi ketika orang menggunakan media sebagai pengganti teman.  

c) Motif informasi (surveillance)  

Berkenaan kebutuhan individu akan informasi dan eksplorasi sosial; 

mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia; mencari bimbingan berbagai 

masalah praktis, pendapat dan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan 

pilihan; memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum; belajar, pendidikan 

diri sendiri; memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. 

 

                                                           
8
 McQuail, op.cit. hal.388 
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d) Motif identitas pribadi (personal identity)

Motif yang ditunjukkan untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang

penting dalam kehidupan atau situasi khalayak yang bersangkutan.

Referensi diri, menemukan penunjang nilai nilai pribadi; menemukan model

prilaku; mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media serta

meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri.

Warga masyarakat secara keseluruhan, bahkan setiap orang menggunakan

media baik secara sadar (diakui secara jelas) atau tidak, dilakukan dengan 

berbagai alasan, motivasi, tujuan, sebab media bisa berfungsi menghibur, 

memberi informasi, menjual, mendidik, membekali aktualisasi diri dalam 

pergaulan, membentuk sikap dan perilaku (budaya). Dengan demikian, teori  Uses 

and Gratifications menegaskan, jika kebutuhan dan keinginan publik dapat 

diidentifikasi, maka media massa akan dapat secara lebih baik memenuhinya. 

Namun perlu disadari bahwa hasil penelitian menunjukkan, tidak mudah 

melakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan publik.
9

Teori Uses and Gratifications dicetuskan oleh Elihu Katz, Jay G.Bumler, 

dan Michael Gurevitch. Konsep dasar teori ini adalah 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 atau keterlibatan pada kegiatan lain dan menimbulkan pemenuhan 

kebutuhan dan akibat-akibat ini, barangkali termasuk juga yang tidak kita 

inginkan. 

9
 Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi (Malang: UMM Press,2010) hal.78 
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 Inti Teori Uses and Gratifications adalah khalayak pada dasarnya 

menggunakan media massa berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap 

berusaha memenuhi motif khalayak. Jika motif ini terpenuhi maka kebutuhan 

khalayak akan terpenuhi. Pada akhirnya, media yang mampu memenuhi 

kebutuhan khalayak disebut media yang efektif.
10

 Dengan ungkapan lain asumsi 

teori ini mengatakan bahwa orang yang sebenarnya aktif membuat pilihan sesuai 

dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Karena itu teori ini 

digunakan jika peneliti ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia 

terhadap media. Kita bisa memahami interaksi orang dengan media melalui 

pemanfaatan media oleh orang itu (uses) dan kepuasan yang diperoleh 

(gratification). Gratifikasi yang sifatnya umum antara lain pelarian dan rasa 

khawatir, pereda rasa kesepian, dukungan emosional, perolehan informasi dan 

kontak sosial.  

 

 Bagan 2.1. Teori Uses and Gratification  

Sumber: Onong Uchjana Effendy (2003:293) 
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 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Prenanda Media Group,2006) 

hal.208 
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Menurut Blumer dan Katz mengatakan asumsi asumsi dasar dari teori ini yaitu :
11

 

1. Khalayak dianggap aktif artinya khalayak pada dasarnya memiliki tingkat 

selektivitas yang tinggi. Mereka bisa mengganti saluran atau media yang 

sesuai dengan keinginannya setiap saat. Mereka terdiri dari individu-individu 

yang menuntut sesuatu dari komunikator dan menyeleksi pesan-pesan yang 

disukai dan berguna baginya. 

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 lain untuk memuaskan 

kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah bagian dari 

rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini 

terpenuhi melalui konsumsi media sangat bergantung kepada perilaku 

khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilihan media massa dapat disimpulkan dari data yang 

diberikan anggota khalayak artinya orang yang dianggap cukup mengerti 

untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

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

diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. 

Menurut Elihu Katz dan dari penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui 

bahwa kepuasan khalayak dapat diperoleh paling tidak dari tiga sumber yang 

berbeda yaitu isi media, terpaan dari media, dan konteks dari terpaan media. 

Menurut Katz, dengan bertitik tolak dari sifat-sifat media, dapat dikatakan bahwa 

media yang sifat-sifatnya berbeda (atau sama) cenderung memberikan pemenuhan 

                                                           
11

 Ardianto, op.cit. hal.71 
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kebutuhan yang berbeda (atau sama). Jika kita bertitik tolak dari struktur-struktur 

kebutuhan, dapat dikatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang secara psikologis serupa 

akan dapat dipuaskan oleh media yang memiliki sifat-sifat yang sama. Contohnya 

adalah dari penelitian ditemukan bahwa buku dan sinema dapat memenuhi kebutuhan 

yang berhubungan dengan selffulfillment dan selfgratification, keduanya membantu 

seseorang “berhubungan” dengan diri sendiri. Sedangkan surat kabar, radio dan televisi 

menghubungan individu dengan masyarakat. 

Menurut Bovee dan Arens, media exposure berkaitan dengan berapa banyak 

orang yang melihat program yang ditayangkan di suatu media (Bovee and Arens: 

1992, 445). Biasanya yang menjadi kendala dalam media eksposure ini adalah 

hanya sejumlah orang saja dari keseluruhan pemirsa, pendengar ataupun pembaca 

yang berkenan untuk melihat atau mendengar isi pesan yang ada. Menurut 

Rosengren (1974), Terpaan media atau Media Exposure dapat dioperasionalkan 

menjadi jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai jenis media, isi media, dan 

berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan isi media yang 

dikonsumsi atau dengan media keseluruhan.
12

 

Teori Uses and Gratifications dimulai di lingkungan sosial yang 

menentukan kebutuhan khalayak. Kebutuhan tersebut dalam teori ini 

dikategorisasikan sebagai berikut: 
13

 

1. Kebutuhan Kognitif (Cognitive needs) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan, 

dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat 

untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran 

dan dorongan untuk penyelidikan. 
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 Kriyantono, op.cit. hal.209 
13

 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT Citra Bakti, 2003) 

hal.294 
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2. Kebutuhan Afektif (Affective needs) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman pengalaman 

etis emosional. Kebutuhan ini mengacu pada kegiatan atau segala sesuatu 

yang berkaitan dari segi prilaku yang menyenangkan.  

3. Kebutuhan Pribadi secara Integratif (Personal Integrative needs) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, 

stabilitas dan status individual. Hal- hal tersebut diperoleh dari hasrat akan 

harga diri. 

4. Kebutuhan Sosial secara Integratif (Social Integrative needs)  

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, 

teman dan dunia. Hal- hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. 

5. Kebutuhan Pelepsan (Escapist needs) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan hasrat ingin melarikan diri dari 

kenyataan, kelepasan emosi, ketegangan dan hiburan. 

 

2.3. Definisi Konseptual dan Operasional  

2.3.1. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual merupakan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok individu atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial.  Definisi konseptual adalah batasan tentang 

pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang 

hendak diukur, diteliti dan digali datanya.
14
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 Hamidi, op.cit. hal.141 
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a.) Motif diversi/hiburan adalah motif yang meliputi kebutuhan untuk 

melepaskan diri dari rutinitas, tekanan, dan masalah; sarana pelepasan emosi, 

kebutuhan akan hiburan, memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis. 

b.) Motif Integrasi dan Interaksi Sosial merupakan motif yang meliputi 

kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, 

mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meingkatkan rasa memiliki, 

menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial, memperoleh teman selain 

dari manusia, membantu menjalankan peran sosial serta memungkinkan diri 

untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman dan masyarakat. 

c.) Motif Informasi merupakan motif yang berkenaan dengan kebutuhan individu 

akan informasi dan eksplorasi sosial, mencari berita tentang peristiwa dan 

kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia; 

mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat dan hal-hal yang 

berkaitan dengan penentuan pilihan; memuaskan rasa ingin tahu dan minat 

umum; belajar, pendidikan diri sendiri; memperoleh rasa damai melalui 

penambahan pengetahuan.  

d.) Motif Identitas Pribadi merupakan motif yang ditunjukkan untuk memperkuat 

atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi 

khalayak yang bersangkutan. Referensi diri, menemukan penunjang nilai nilai 

pribadi; menemukan model prilaku; mengidentifikasikan diri dengan nilai-

nilai lain dalam media serta meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri.  
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2.3.2. Definisi Operasional  

Menurut Hamidi, definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah 

variabel diukur.
15

 Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.
16

 Adapun untuk 

memperjelas fokus penelitian maka definisi operasional membahas mengenai 

indikator dari motif diversi atau hiburan, motif integrasi dan interaksi sosial 

sosial, motif informasi dan motif identitas pribadi berdasarkan kategori motif 

pengonsumsian media menurut McQuail.
17

 

 

2.3.2.1. Motif Diversi/ Hiburan  

Motif diversi/hiburan, khalayak dapat dikatakan memiliki motif 

diversi/hiburan apabila mereka; dapat melepaskan diri dari permasalahan, 

bersantai dan mengisi waktu luang, serta dapat menyalurkan emosi. Pernyataan 

pada kuesioner adalah sebagai berikut:  

1. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 merupakan 

salah satu cara untuk bersantai dan melepaskan diri dari rutinitas 

2. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 merupakan 

salah satu cara untuk mengisi waktu luang 

3. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 sebagai sarana  

untuk menyalurkan emosi  

4. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 untuk 

memenuhi kebutuhan akan hiburan 

                                                           
15

 Hamidi, op.cit. hal.142 
16

 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES,1995) hal.46 
17

 Kriyantono, op.cit. hal.215 
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5. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 untuk 

melepaskan diri dari masalah  

6. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 untuk 

menghilangkan kebosanan 

 

2.3.2.2. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

Motif integrasi dan interaksi sosial, khalayak dapat dikatakan memiliki 

motif integrasi dan interaksi sosial apabila mereka; memperoleh pengetahuan 

yang berkenaan dengan empati sosial, menemukan bahan percakapan dan 

interaksi sosial dengan orang lain disekitarnya, menjalankan peran sosial, 

keinginan untuk dekat dengan orang lain, serta keinginan untuk dihargai oleh 

orang lain. Pernyataan pada kuesioner adalah sebagai berikut:  

1. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 sebagai bahan 

percakapan dan interaksi dengan orang lain 

2. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 untuk dekat 

dengan orang lain  

3. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 karena jumlah 

penonton yang banyak dan antusiasme masyarakat  

4. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 karena ingin 

memiliki kepekaan terhadap minat menonton masyarakat. 

 

2.3.2.3.Motif Informasi  

Motif informasi, khalayak dapat dikatakan memiliki motif informasi apabila 

mereka; dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan masyarakat terdekat, dapat mengetahui berbagai informasi mengenai 
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peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan keadaan dunia, dapat mencari 

bimbingan menyangkut berbagai masalah, dapat mencari bimbingan menyangkut 

berbagai pendapat, serta dapat memperoleh rasa damai melalui penambahan 

pengetahuan. Pernyataan pada kuesioner adalah sebagai berikut:  

1. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 untuk mendapat 

informasi tentang film komedi  

2. Mengetahui perkembangan film komedi di Indonesia dengan menonton film 

Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 

3. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 untuk mengobati 

rasa penasaran tentang remake film komedi 

4. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 untuk mengetahui 

perbandingan antara film Warkop DKI Reborn dengan Warkop DKI yang terdahulu. 

 

2.3.2.4.Motif Identitas Pribadi  

Motif identitas pribadi, khalayak dapat dikatakan memiliki motif identitas 

pribadi apabila mereka; dapat menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, dapat 

mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain dalam media. Pernyataan pada 

kuesioner adalah sebagai berikut:  

1. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 dengan tujuan 

meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri  

2. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 untuk 

menemukan nilai- nilai moral yang dapat menjadi acuan dalam kehidupan 

sehari-hari  

3. Menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 mengapresiasi 

film komedi Indonesia. 


