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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsumsi Media  

Menurut Fiske dan Wilson pada buku yang berjudul Menonton Televisi 

Sebagai Praktik Konsumsi dalam Budiman (2002:20) adalah konsumsi juga 

sebagai suau tindakan, proses yang dihidupkan melalui berbagai praktik. 

Adapun definisi lain menurut Morley dalam Budiman (2002:20)  

“Menonton televisi, sebagaimana halnya aktivitas konsumsi lain, 

adalah sebuah proses aktif
1
. baik antar-partisipan maupun antara 

partisipan dan televisi, yang didalamnya audiens tidak sekedar 

mengambil peran sebagai pihak yang secara aktif memilih aneka 

material media yang tersedia bagi mereka, melainkan juga aktif 

memakai, menafsir, serta mengawasandi (decoding) material-

material yang dikonsumsi-nya. Artinya menonton televisi 

bukanlah sekedar aktivitas menyorotkan mata ke arah layar kaca, 

melainkan bersifat multi-faset dan kaya dimensi”.  

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hermawati dan Maya (2010) yang 

berjudul “Pola Konsumsi Remaja Dalam Menonton Televisi” ditunjukkan bahwa 

konsumsi media yang mendasari kondisi atau sebagai memenuhi suatu kebutuhan 

                                                           
1
Asumsi dasar yang dominan di dalam studi-studi komunikasi massa, khususnya penelitian 

audiens, di Indonesia selama ini justru sebaliknya, yaitu bahwa penonton-meminjam judul esai 

Antar Venus Khadiz (1997) – “berinteraksi dengan TV dalam sikap pasif”. 
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dengan menghubungkan kepuasan dalam audience, dengan menentukan jumlah 

isi dan media yang mereka gunakan (Media Use). Media Use disini yang pada 

dasarnya ditentukan adanya kebutuhan ekspektasi dan persepsi antar setiap 

individual akan menentukan apakah mereka juga mengakses media massa serta 

kemudian mengkonsumsi atau menggunakan isi dari media tersebut atau tidak.  

Berdasarkan dari pengertian diatas yang dikemukakan dapat diambil 

kesimpulan bahwa konsumsi media merupakan proses masyarakat menggunakan 

media massa (cetak maupun elektronik) untuk memenuhi suatu kebutuhan yang 

akan menghasilkan kepuasan setiap individu. 

2.2 Masyarakat Pedesaan  

Masyarakat pedesaan secara umumnya yang hidup sebagai petani, 

sebagaian ada juga yang bekerja sebagai tukang kayu, bata, tukang gendeng, 

tukang membuat gula dan bahkan tukang catut (ingat sistem “ijon”), tetapi inti 

dari pekerjaan yang mereka lakoni yaitu dalam bidang pertanian (Soekanto, 

2000:167). Masyarakat pedesaan adalah sekumpulan atau kelompok orang dengan 

mendiami suatu wilayah dengan penghuninya memiliki hubungan yang erat dan 

perasaan antar individu atau kelompok memiliki rasa yang sama seperti adat 

kebiasaan, hubungan kekeluargaan yang sangat antar individu. Sebagai contoh 

gotong-royong dan tolong-menolong (Mawardi dan Hidayati, 2009:192).   

Menurut Jamaludin (2015:294), dalam bukunya “Sosiologi Pedesaan” 

Masyarakat pedesaan adalah kelompok masyarakat yang mendiami daerah 

tertentu yaitu daerah pedalaman dan masih belum ada perubahan atau masih 
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belum ada campuran dari kehidupan masyarakat perkotaan pada umumnya, 

seperti perubahan penampilan, perkataan, maupun tradisi.  

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat pedesaan merupakan suatu kelompok tertentu dalam suatu wilayah 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang mayoritas pekerjaan mereka 

sebagai petani.  

Menurut Mawardi (2009) ciri-ciri masyarakat pedesaan serta kegiatan 

yang dilakukan  dalam bukunya IAD-ISD-IBD sebagai berikut: 

A. Ciri-ciri dari Masyarakat Pedesaan  

a. Masyarakat yang masih memiliki hibungan yang erat, jika 

dibandingan dengan masyarakat diluar wilayah pedesaan tertentu. 

b. Masyarakat yang memiliki kehudupan secara berkelompok dengan 

didasari noleh kekeluargaan (gemeinschaft atau paguyupan). 

c. Sebagai masyarakat yang bekerja sebagai petani, serta pekerjaan 

lainnya yaitu pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu kosong 

mereka.  

d. Masyarakat yang homogeny, seperti hal pencaharian, agama, adat 

istiadat, dan lain-lain. 

B. Kegiatan masyarakat desa 

Suatu anggota masyarakat yang memiliki kepentingan pokok yang sama 

dengan bekerja sama untuk mencapai kepentingan setiap kelompok 
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mereka, Seperti tolong-menolong dan gotong-royong. Pekerjaan yang 

dilakoninya secara bersama-sama untuk meringankan antar individu.  

2.3 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi dengan melalui media massa seperti 

media cetak dan elektronik, (Nurudin, 2013:03). Komunikasi massa adalah proses 

penyampaian pesan kepada khalayak melaui media massa, sedangkan untuk 

media massa adalah suatu alat yang digunakan dalam penyampaikan pesan-pesan  

dalam komunikasi massa, (Vera, 2016:8). Komunikasi massa yaitu proses dimana 

komunikasi dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi 

bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak secara luas, 

(Tamburaka, 2011:15). 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan secara serempak 

atau meluas kepada khalayak dengan menggunakan media massa sebagai media 

yang efektif.  

Menurut Vera (2016) ciri-ciri dari komunikasi massa dalam bukunya yang 

berjudul komunikasi massa sebagai berikut: 

a. Komunikator Terlembaga 

Ruang lingkup organisasi yang memiliki modal secara besar untuk kinerja 

yang bagus dan membutuhkan peralatan yang lengkap. Contohnya adalah  

suatu pesan yang disampaikan melalui media televisi akan melibatkan banyak 
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orang, seperti kameramen, yang ahli dalam ligthing, produser, team wardrobe 

serta make up,  floor director dan floor manajer.  

b. Khalayak Sasaran 

Sasaran khalayak yang mencakup luas, heterogen dan anonym, disebut 

luas karena jumlah yang begitu sangat banyak dan tidak dibatasi dengan jarak 

maupun geografis. Dikatakan heterogen dikarenakan khalayak komunikasi 

massa yang sangat beragam, terdiri dari lapisan masyarakat yang berbeda-

beda, dari segi pendidikan, jenis kelamin, agama, status sosial, dan 

sebagainya. Sedangkan untuk anonim yang memiliki arti setiap individu 

mapun khalayak yang tidak saling mengenal diantara lainnya, meskipun pada 

dalam waktu yang bersamaan antar individu atau khalayak akan menerima 

pesan yang sama.  

c. Isi Pesan 

Pesan dalam suatu komunikasi massa secara tidak langsung akan 

ditunjukkan dengan golongan tertentu. Seperti televisi yang dinikmati oleh 

banyak orang maka sebagai khalayak harus bisa membatasi kepentingan 

individu dan pemilihan bahasa harus bisa menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh banyak orang bukan bahasa ilmiah. Misalnya bahasa yang 

hanya dimengerti orang-orang tertentu.  

d. Waktu Penyampaian 

Komunikasi massa yang waktu penyampaiannya lebih cepat dan mampu 

dijangkau oleh khalayak luas dan tidak terbatas secara geografis dan ras 

masing-masing.  



13 
 

e. Bersifat Satu Arah 

Definisi dari komunikasi massa yang sudah disebutkan menurut beberapa 

para ahli yang pengertian dari komunikasi massa adalah komunikasi dengan 

menggunkan media massa. Karena ciri dari komunikasi adalah komunikator 

dan komunikan secara tidak langsung bertemu dan ketika akan melakukan 

tatap muka atau interpersonal yang akan berakibat respon yang diberikan 

secara langsung, maka sifat dari komunikai massa yaitu satu arah (One Way 

Traffic Communication). Suatu ketika kita menonton berita di televisi ketika 

itu dari beberapa bagian penyampaian isi beritanya kita tidak bisa pahami 

sebagai khalayak yang menontonnya secara tidak langsung kita tidak bisa 

meminta pembawa acaranya untuk mengulang berita yang sudah dibaca pada 

bagian yang tidak bisa kita pahami maka pesan yang disampaikan harus bisa 

diterima apa adanya. 

f. Keutamaan Unsur Isi Dari Pada Unsur Hubungan  

Komunikasi akan melibatkan unsur isi yang lebih penting sedangkan 

untuk unsur hubungan mengutamakan komunikasi antar pribadi.   

g. Umpan Balik (Feedback)  

Umpan balik bisa berupa surat pembaca dengan melalui telepon, fax, serta 

email dan sebagainya.  

h. Keterbatasan Alat Indera Dalam Media Massa Alat Indra yang Terbatas 

Alat indera yang digunakan tergantung dari jenis media massa. Surat kabar 

dan majalah pengguna media hanya bisa membaca. Pada media radio dan 

rekaman sebagai khalayak mereka hanya bisa mendengarkan, dan pada  
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media televisi maupun film sebagai khalayak mereka menggunakan alat 

pengelihatan (mata) dan mendengar (telinga). 

2.3.1  Bentuk Komunikasi Massa  

Bentuk dari komunikasi massa adalah televisi, surat kabar, radio, maupun 

film. Empat dari media massa diatas merupakan bagian dari sarana untuk 

masyarakat agar bisa mengeluarkan pemahaman dan pemikiran dan bisa 

memberikan informasi dan hiburan sebagai pemberitahuan yang positif bagi 

khalayak luas yang menggunkannya, (Romli, 2016:71). 

2.3.2  Fungsi Komunikasi Massa 

 Menurut Romli (2016:6) dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi 

Massa” fungsi dari komunikasi massa adalah suatu aktivitas sosial yang 

berfungsi untuk masyarakat. Menurut Robert K. Merton mengemukakan bahwa 

fungsi aktivitas memiliki dua aspek, yaitu: 

a) Fungsi nyata (maniferst function) adalah fungsi yang diinginkan. 

b) Fungsi tak nyata atau tersembunyi (latent function), yaitu fungsi yang tidak 

diinginkan. Pada setiap fungsi sosial di dalam masyarakat yang memiliki 

efek fungsional maupun disfungsional. Selain itu, untuk fungsi nyata 

(manifest function) dan fungsi tak nyata (latent function) suatu aktivitas 

sosial akan melahirkan fungsi-fungsi sosial yang lain, bahwa suatu manusia 

yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sempurna. Sehingga 

fungsi sosial bisa dianggap berbahaya untuk dirinya sendiri meskipun 

mereka bisa merubah fungsi dari suasana yang ada.   
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2.3.3 Efek-efek Komunikasi Massa 

Menurut Keitch R. Stamm dan John E. Bowes (1990) dalam Nurudin (2013) 

bukunya berjudul “Pengantar Komunikasi Massa” menjelaskan efek 

komunikasi massa dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah efek primer 

dengan meliputi perhatian, terpaan,dan pemahaman. Kedua adalah efek 

sekunder yang meliputi perubahan dan pengetahuan dan perubahan perilaku 

(menerima dan memilih).  

1. Efek Primer 

Perkembangan efek primer yang semakin pesat dari media elektronik 

yaitu televisi, pemahaman suatu media tidak hanya pada media cetak 

tetapi juga media elektronik. Artinya dari suatu pemahaman tidak lagi 

dilihat dari panjang pendek dari kalimat, model tulisan yang ditampilkan, 

dan juga bisa ada kaitannya dengan suatu program acara di televisi seperti 

pengambilan gambar, tulisan, suara yang dipakai untuk memperjelas 

gambar, tinggi rendah bicara maupun yang lain. 

2. Efek Sekunder 

Efek dalam komunikasi massa yang kedua adalah efek sekunder 

yang membahas tentang efek kegunaan dan kepuasan dari pengunanya. 

Efek ini menjelaskan secara detail yang ditimbulkan dari reaksi 

masyarakat.  
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2.4 Televisi Lokal 

2.4.1 Pengertian Televisi Lokal 

Menurut Morissan (2015) dalam bukunya yang berjudul “Periklanan 

Komunikasi Pemasaran Terpadu” stasiun penyiaran televisi lokal merupakan 

salah satu stasiun penyiaran yang memiliki batasan wilayah siaran terkecil dan 

mencakup hanya satu Wilayah Kota/Kabupaten. Aturan dalam Undang-

Undang Penyiaran menyatakan bahwa setiap stasiun penyiaran televisi lokal 

bisa didirikan dalam daerah tertentu dengan Wilayah Negara Repubik 

Indonesia, jangkauan siaran yang dibatasi dengan lokasi wilayah tertentu.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa televisi lokal 

merupakan suatu media massa yang disertai gambar dan suara, serta memiliki 

makna sebagai media hiburan maupun media informasi dengan jangkauan 

tertentu.  

2.4.2 Jangkauan Siaran  

Menurut Morissan (2009) dalam bukunya yang berjudul “ Manajemen 

Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio &Televisi” berdasarkan syarat dan 

kriteria dari stasiun televisi lokal yaitu lokasi dan jangkauan siar yang sudah 

ditentukan batasnya. Suatu perusahaan stasiun televisi lokal tidak wajib 

memasang iklan dalam media massa khususnya televisi yang memiliki batasan 

penyaiaran dengan meliputi wilayah Indonesia, karena membutuhkan banyak 

pengeluaran biaya dan tidak efektif. Perusahan lokal bisa beriklan dalam 

perusahaan penyiaran seperti radio maupun koran.   
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2.4.3 Sifat Penyiaran 

Sifat dari penyiaran televisi bisa dilakukan secara audio dan visual yang 

berarti suara maupun gambar dengan secara bersamaan yang disajikan untuk 

khalayak atau masyarakat yang menonton, jadi siaran televisi bisa memuaskan 

semua lapisan masyarakat.  Siaran televisi bisa membuat kagum dan memukau 

para penontonnya tetapi sebaiknya  jika siaran televisi juga bisa membuat 

jengkel dan meraskan ketidak puassan bagi penonton lainnya. Program televisi 

bisa memungkin untuk disukai oleh suatu kelompok maupun program juga bisa 

ditinggalkan oleh kelompok lainnya.  mungkin disukai oleh kelompok 

(Morissan, 2009:12). 

2.4.4 Program Televisi 

Program siaran televisi merupakan bentuk dari program siaran atau 

tayangan acara dengan berbagai jenis dan kategori yang ditampilkan atau 

disiarkan oleh media, yaitu televisi. Suatu program acara dalam siaran televisi 

di Indonesia yang bisa diproduksi sendiri oleh stasiun televisi tersebut  yang 

berkaitan dengan program-program acara atau siaran yang dibeli dari 

production company atau disebut production house (Vera, 2016:82). 

2.4.5 Kekuatan dan Kelemahan Media Televisi 

Menurut Romli (2016:93) dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi 

Massa” kekuatan dan kelemahan televisi seperti contoh dari sisi mata uang, 

televisi memiliki sisi yang bisa dirasakan yaitu dari sisi kekuatan dan 

kelemahan. Televisi yang masih menjadi media dihati masyarakat luas yang 

memiliki penonton yang paling banyak.  
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Kelebihan dari televisi, antara lain: 

1. Jangkauan siaran yang sangat luas 

2. Penayangan seketika 

3. Terdiri dari gabungan gambar, suara dan warna 

4. Efek demonstrasi 

5. Waktu ketentuan program penayangan mudah diingat 

6. Pengontrolan mudah 

Menurut Romli (2016:93) menjelaskan bahwa televisi yang sekarang 

yang memiliki posisi tertinggi didalam hati masyarakat, yang masih 

mempunyai kekurangan di samping kelebihannya. Kekurangan dari media 

televisi antara lain: 

1.  Memiliki frekuensi tinggi 

2. Relatif mahal 

3. Segmentasi yang belum ada 

4. Pesan yang disampaikan pendek dan ketergantungan 

5. Materi yang diproduksi lama dan mahal  

2.4.6 Bentuk-Bentuk Program Hiburan dalam Televisi 

Menurut Rusman Alief dan Usiatie Utud (2015) dalam bukunya yang 

berjudul “Siaran Televisi Non-drama” program hiburan terbagi dua yaitu 

program drama dan nondrama .suatu teknik pemisahan dan pelaksanaan 

produksi serta penyajian materi atau sajian acara yang akan ditampilkan bisa 

melihat alam sekitar.  Program non drama adalah suatu program penayangan 

yang simple atau fleksibel, dikarenakan memiliki unsur drama dan jurnalistik 
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yang bisa disatukan yang akan dihasilakan suatau program yang ada di televisi. 

Program hiburan televisi non drama yang terdiri dari hal-hal yang realita dari 

beberapa kategori yang diantaranya, yaitu:  

2.4.6.1  Musik 

a) Video Clip 

Video klip adalah hasil dari rekaman lagu dengan berbentuk 

Audio Video atau yang disingkat AV dan mendatangkan 

penyanyi atau group asli atau juga bisa menampilkan orang lain 

yang memiliki peran dari lagu tersebut.  

b) Live Musik 

Live musik atau konser adalah sebuah program acara musik 

dengan mendatangkan penyanyi di tempat yang sudah disediakan 

dan semuanya juga bisa ditampilkan secara live atau taping 

(rekaman).  Bisa ditampilkan dalam studio atau diluar studio. 

Program tayangan live musik dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Musik solo,  

Program musik yang menampilkan satu orang atau satu 

group dan hanya diiringi sebuah musik home band.  

2. Musik gabungan,  

Program musik yang mendatangkan lebih dari satu penyanyi 

atau penyanyi yang diiringi oleh home band atau gabungan dari  

group band yang disetting dari sistem audio yang terpisah. Jenis 

musik yang bisa ditampilkan dari berbagai macam jenis musik 
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yang menyesuaikan alur penyanyi dan konsep acara sudah 

ditata. Contohnya program Dasyat di RCTI, Inbox di SCTV, dan 

100% Ampuh di MNCTV. 

c) Permainan 

Program pemainan adalah suatu program acara dengan 

menapilkan permainan atau perlombaan yang akan diberikan 

kepada peserta jika mereka menang, serta akan diberikan suatu 

imbalan hadiah jika menang dalam suatu pertandingan, dibagi 

menjadi dua bagian yaitu Kuis dan Games Show.  

d) Reality Show 

Program Reality Show adalah program yang diproduksi 

dengan adanya fakta tanpa ada scenario yang tertulis dan arahan. 

Reality show di Indonesia adalah dibawah bendera Tri Warsana, 

Helmy yang sukses dengan program yang dibuatnya diantaranya 

adalah “Termehek-Mehek”, “Petir”, “Pilih-Pilih Mantu”, “Uang 

Kaget”, “Mimpi Kali Ye”. Program reality show akan 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu Hidden Camera, 

Competition Show, Relation Show, Fly On The Wall, Mistik.  

e) Pertunjukan 

1) Pantomim adalah seni yang diperlihatkan dengan cara tidak 

mengungkapkan perkataan satupun melainkan dengan gerak 

tubuh. 
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2) Sulap (illusion) merupakan bagian dari seni yang sudah 

dianggap oleh masyarakat dengan memiliki keasamaan, 

karena sama menampilkan hiburan dengan menggunakan 

kecepatan tangan, manipulasi penglihatan, atau alat 

digunakan untuk pertunjukan yang memiliki reaksi, dan tidak 

semua orang bisa melalukan tanpa harus belajar dan berlatih 

dengan baik.   

3) Tari Program adalah suatu program hiburan dengan 

menampilkan gerak tubuh yang lentur, lembut serta memiliki 

suatu unsur keindahan yang diiringi musik ataupun suara.  

4) Fashion Show adalah pertunjukan yang berkaitan dengan 

peragaan busana dari karya orang lain tau perancang busana 

ataupun dalam industri fashion.  

5) Boneka dan wayang adalah suatu program televisi yang 

menggunakan alat boneka, seperti dalam program acara di 

televisi si unyil di Trans7. 

6) Demo masak yaitu program penayangan masakan atau bisa 

juga dengan tata cara memasak yang benar. Program demo 

masak memiliki tata cara menyajian atau cara menikmati 

masakan dari masakan nasional atau juga bisa internasional.  
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f) Lawak  

Lawak adalah komedi yang menampilkan program acara yang 

lucu yang dibuat-buat, contohnya menontonkan pertengkaran 

(saling menghina antar pemain).  

g) Variety show  

Adalah program dengan penggabungan dari beberapa jenis 

hiburan, diantaranya yaitu komedi, musik, lawak, tarian,  

fashion show, interview, dan vox vops. 

h) Repackaging 

Adalah program yang secara materi videonya dibuat dalam 

bentuk shot-shot atau yang hasil rekaman video/audio yang 

sudah ditayangkan dan akan dipersatukan menjadi jenis siaran 

yang dipertontonkan ulang.  

i) Talk Show  

Program hiburan diskusi yang didaptkan untuk memperoleh  

inspirasi untuk khalayak dari berbagai sumber yang ahli dan 

membantu menyelesikan masalah yang ada.  

2.5 Dangdut Koplo 

Program hiburan dalam televisi khususnya musik terdiri dari beberapa 

macam jenis aliran salah satunya adalah musik dangdut. Menurut Subhan 

(2004:29) dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Musik dangdut koplo 

Menurut Perspektif Teori Simulacra Jean Baudriallard” (2014) musik dangdut 

berasal dari pengembangan musik melayu yang diberikan tambahan instrumen 
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atau alat musk sehingga lebih menarik, bervariasi dan juga bisa memberikan 

kesan memukau bagi pendengarnya sendiri.  

 Menurut Jodi (2011:78) dalam Sulistyaningtyas (2017) penelitian yang 

berjudul “Model Kemasan Bentuk Penyajian Musik Dangdut Klasik Pada Grup 

Musik Rhomantika, Mijen, Semarang” menyatakan bahwa musik dangdut koplo 

mulai berkembang pada tahun 2007 dengan adanya kemunculan beberapa grup 

musik dangdut yang berasal dari Jawa Timur, Grup musik dangdut yang 

menfokuskan pada musik gendang dan alunan musik yang lainnya pada lagu 

dangdut yang akan dimainkan untuk dipertontonkan oleh khalayknya. Perbedaan 

yang signifikan ketika musik dangdut yang sudah dicampur dengan alunan musik 

raggae, pop atau juga bisa disco. Contohnya dari alunan lagunya bisa cepat atupun 

bisa lambat.   

 Dangdut koplo merupakan musik yang dimainkan secara berkelompok 

atau group yang diiringi alat-alat musik tradional seperti gendang dan suling.   

Menurut Subhan (2004:29) dalam penelitian terdahulu yang berjudul 

“Musik dangdut koplo Menurut Perspektif Teori Simulacra Jean Baudriallard” 

(2014) Pada awalnya music yang ber-irama melayu sudah berkembang di tanah 

air kita sampai sekarang berdasarkan pekembangnya yang sampai sekarang masih 

bertahan baik, yang didukung oleh jajaran penyanyi dangdut dan pembuatan syair 

lagu yang mudah diingat, Sehingga kita juga mampu mengantarkan musik 

dangdut atau melayu cukup popular di tanah air ini. 
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Maka musik dangdut semakin berkembang pesat dan bisa menjadi sorotan 

public dalam media massa, bahkan dalam era sekarang ini musik dangdut juga 

bisa menembus pasar luar negeri, itu semua merupakan suatu prestasi yang sangat 

luar biasa untuk perkembang dan kemajuannya dalam alur musik dangdut. 

Berdasarkan musik dangdut yang cukup berkembang dengan baik dan 

memiliki perhatian para seniman musik tetap akan berusaha menjaga 

eksistensinya dengan kualitas yang dimiliki oleh setiap penyanyi dangdut, maka 

penonton maupun penggemar tidak akan merasa bosan dengan apa yang 

ditampilkan oleh idolanya. Untuk itu suatu kelompok musik dangdut koplo sangat 

berperan penting untuk mengangkat dangdut dari kalangan rendah ke kelas atas 

melalui pertunjuk-pertunjukkan dan dari panggung ke panggung, bahkan dalam 

penyiaran dalam televisi lokal maupun nasional cara yang begitu mudah untuk 

setiap orang  tau dan mengenal dangdut koplo yang merupakan bagian dari aliran 

musik asli Indonesia dan masih banyak penggemarnya serta diakui sepenuhnya di 

tanah air. 

2.6 Landasan Teori 

2.6.1 Teori Uses and Gratifcation 

Menurut Nurudin (2007:181) dalam Romli (Romli:51) bukunya yang 

berjudul “Komunikasi Massa” menjelaskan bahwa Teori Uses and 

Gratification membahas yang dilakukan oleh para konsumen terhadap 

media, yaitu bagaimana cara mereka menggunakan media sebagai pemuas 

kebutuhan antar individu. Konsumen memiliki kekuasaan untuk 
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menentukan media mana yang akan digunakan oleh khalayak sendiri. Teori 

ini menggungkapkan bahwa pengguna media mana yang akan digunakan 

oleh khalayak. Pengguna media akan berusaha untuk mencari berbagai 

media yang tersedia dalam komunikasi massa yang paling baik diantara 

lainnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.  

2.6.2 Asumsi Dasar 

Menurut Katz, Blumler dan Gurevitch (1974) dalam Morissan, dkk 

(2010) mengemukakan bahwa terdapat beberapa jumlah asumsi dasar yang 

menjadi inti dari teori penggunaan dan kepuasan yaitu sebagai berikut: 

1. Audien aktif serta berorientasi terhadap tujuan dalam pengunaan 

media.  

Dalam teori pengunaan dan kepuasaan, khalayak memiliki respon 

yang luas dan aktif dalam suatu proses komunikasi bahkan dari setiap 

individu tidak memiliki kesamaan. Perilaku suatu komunikasi dalam 

audien dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang akan capainya 

yang didasari oleh suatu motivasi. Audien bisa memilih isi media yang 

akan digunakan dengan berdasarkan tujuan dan kebutuhan dari setiap 

individu. 

2. Inisiatif untuk mendapatkan Kepuasan Media yang ditentukan oleh 

audien 

Asumsi yang kedua juga masih berhubungan dengan kebutuhan 

terhadap kepuasan dengan pemilihan media massa yang ditentukan 

oleh audien atau individu. 
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3. Persaingan Media dengan sumber kepuasan lain. 

Media akan bersaing dengan media yang lainnya, seperti 

pemilihan, perhatian dan penggunaan yang akan diperoleh dari suatu 

kepuasaan kebutuhan dan keinginan oleh seseorang. Sebagai 

contohnya, banyak pasangan muda-mudi yang memilih menonton 

bioskop dari pada menonton televisi di rumah sebagai pasangan yang 

romantis. Masyarakat yang jarang mengonsumsi suatu media dan 

lebih sering berbincang dengan teman atau keluarganya dikarenakan 

mereka meraskan lebih bisa memberikan kepuasan akan tetapi jika 

pengunaan media lebih sering untuk bisa mendapatkan suatu 

informasi yang lebih sering mengenai pemilu dikarenakan mereka 

ingin menjadi calon legislatif (caleg). 

4. Audien secara sadar atas sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif dan 

penggunaan media.  

Kesadaran dari dalam diri yang cukup dengan ketertarikan dan 

motif yang muncul dalam diri audien yang akan dilanjutkan dengan 

penggunaan media dengan memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan gambaran yang secara tepat dengan mengenai 

penggunaan media audien. Audien akan melakukan pilihan secara 

sadar terhadap media tertentu yang akan digunakannya untuk 

dikonsumsinya. Pada riset yang dilakukan awal pertama kali dalam 

teori penggunaan dan kepuasan dilakukan dengan mewawancarai 

respon atau narasumber yang lebih tau untuk memberikan pertanyaan 
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mengenai mengapa mengonsumsi media tertentu dan secara langsung 

melakukan observasi terhadap reaksi responden selama wawancara 

berlangsung.  

5. Penilaian isi media  yang ditentukan oleh audien 

Menurut teori penggunaan dan kepuasan, isi media bisa didapatkan 

atau dinilai oleh audience sendiri. Suatu program televisi yang 

dianggap tidak akan bermutu bisa menjadi berguna atau bermutu 

untuk audience tertentu dikarenakan akan merasakan dengan  

mendapatkan suatu kepuasaan dengan menonton program tersebut.  

Menurut Nurudin (2013:194) mengatakan Teori Uses and 

Gratifications memiliki beberapa cara yang bisa dilihat dalam bagan 

di bawah ini: 
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Gambar 2.1: Teori Uses and Gratifications 

 

 

Kebutuhan kognitif yaitu kebutuhan yang bisa dikaitkan dengan 

peneguhan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang mengenai 

lingkungan. Kebutuhan akan didasarkan pada keinginan untuk 

memahami dan menguasai lingkungan. Sebagai untuk memuaskan 

rasa penasaran yang didorong untuk penyelidikan kita. Suatu 

kebutuhan afektif yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 
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pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan emosional. 

Kebutuhan pribadi secara integratif yaitu suatu kebutuhan yang 

berkaitan dengan penuguhan kreabilitas, kepercayaan, stabilitas dan 

status individu, yang bisa diperoleh dari hasrat yang akan menghargai 

diri. Kebutuhan integratif yaitu suatu kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan atau kepastian antar anggota keluarga, teman dan 

dunia. Kebutuhan pelepasan yaitu suatu kebutuhan yang berkaitan 

dengan upaya untuk menghindarkan suatu tekanan, ketegangan dan 

keinginan akan keanekaragaman.  

2.6.3 Model Teori 

Model teori Uses and Gratification memiliki perkembangan dari 

para ahli sebagai penjelasan bagaimana setiap individu menggunakan/ 

mengkonsumsi dan efek yang akan ditimbulkan. Dari beberapa model teori 

ini merupakan fokus dari teori penggunaan dan kepuasaan media yaitu  

meliputi:   

1. Model Transaksional 

Menurut McLeod & Becker (1974) dalam morissan,dkk (2013) 

dalam bukunya “Teori Komunikasi Massa” menjelaskan model 

transaksional dibagi menjadi dua faktor yang akan menghasilkan efek 

pada setiap audien ketika kita menggunakan atau mengonsumsi media 

yaitu dengan adanya karakteristik pesan dan orientasi psikologi 

individu. 
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2. Pencarian Kepuasaan dan Aktivitas Audien 

Menurut A. Rubin & Perse (1987) dalam Morissan (2013) 

menyatakan bahwa jenis teori kepuasaan bisa dicari dan sikap dari 

audien bisa menentukan perhatian terhadap isi pesan media. 

3. Model Nilai Harapan  

Philip Palmgreen (1984) dalam Morissan, dkk (2013) menjelaskan 

bahwa perhatian audien terhadap suatu isi media bisa dilihat oleh 

adanya sikap yang dimilikinya. Menurut suatu kepuasan bisa diperoleh 

dari seseorang yang berasal dari media serta ditentukan oleh suatu sikap 

audien terhadap suatu media yaitu dengan adanya kepercayaan dan 

evaluasi atau mengoreksi kembali yang diberikan oleh isi pesan media. 

4. Model Penggunaan dan Ketergantungan 

Rubin & Windah (1986) dalam Morissan, dkk (2013) menjelaskan  

teori penggunaan dan kepuasaan akan sering dinilai dari beberapa yang 

memandang media, memberikan efek terhadap audien. Kata lainnya 

yaitu teori uses and gratification bisa menjalin kemampuan individu 

untuk bisa melakukan pengontrolan terhadap media yang mereka 

konsumsi atau gunakan dikarenakan media yang memiliki kemampuan 

secara terbatas untuk memengaruhi kebutuhan audien.  

2.6.4 Audien Aktif 

Menurut Morissan, dkk (2010) mengamsumsikan bahwa pada 

gagasan konsumen atau audien media bersifat aktif harus betul-betul dapat 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan audien yang aktif (active 
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audience), berarti pengunaan suatu media yang didorong oleh adanya suatu  

kebutuhan dan tujuan yang ditentukan oleh audience sendiri. Pada 

bahwasannya partisipasi aktif dalam suatu proses komunikasi bisa 

mempermudah, membatasi atau sebaliknya juga bisa mempengaruhi suatu 

kepuasan dan akan menimbulkan berbagai efek yang berkaitan dengan 

terpaan Media.  

Jay G. Blumler (1979) dalam Morissan, dkk (2010) menggunakan 

sejumlah gagasan dengan mengenai suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

media  (audience activity), ketika dalam pengunaan media yang berkaitan 

dengan kegunaan (utility), Kehendak (intentionality), seleksi (selectivity) 

dan tidak bisa terpengaruh sampai terpengaruh (imperviousness to 

influence), yakni: 

a. Kegunaan adalah media dapat memiliki kegunaan dan orang bisa 

mendapatkan manfaat dari kegunaan media.  

b. Kehendak terjadi jika kita bisa motivasi menentukan konsumsi 

media. Sebagai contoh ketika ada seseorang yang membutuhkan 

suatu program hiburan dari televisi maka mereka akan mencari 

tayangan program komedi, musik dan talk show.  

c. Seleksi adalah penggunaan media yang digunakan oleh audien bisa 

mencerminkan ketertarikan atau preferensinya. Sebagai contoh 

ketika kita menyukai program musik dangdut maka kita akan 

mencari stasiun televisi yang menayangkan musik dangdut 

tersebut. 
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d. Tidak terpengaruh sampai terpengaruh adalah audien bisa 

menciptakan apa arti dari isi media yang akan bisa mempengaruhi 

apa yang mereka pikirkan dan kerjakan tetapi mereka juga akan 

secara aktif selalu untuk sering menghindari dari jenis pengaruh 

media tertentu. 

2.7   Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu, yang pertama dilakukan 

oleh Riza Hernawati dan Maya Amalia Oesman Palapah (2010) sebagai acuan 

dalam penelitian ini. Judul penelitian yang dilakukan oleh saudari Reza dan Maya 

adalah “Pola Konsumsi Remaja Dalam Menonton Televisi”. Jenis Metode yang 

digunakan adalah Kualitatif dengan melakukan riset etnografi (ethnografic 

research) yang meneliti efek media televisi dalam waktu dan tempat tertentu.  

Hasil penelitian yang dilakukan beliau adalah Remaja dalam keluarga yang 

menerapkan media literacy lebih sedikit, mereka menonton televisi kurang lebih 1 

jam degan didampingi oleh orang tua. Anak yang diberikan batasan dari orang tua 

mengenai tayangan yang boleh dan tidak boleh ditonton. Perilaku mereka yang 

cenderung menyukai film-film lawas yang direkomendasikan oleh orang tuanya. 

Sedangkan untuk remaja dalam keluarga yang tidak menerapkan media literacy 

mereka lebih banyak menghabiskan waktu didepan televisi, tanpa pengawasan 

dari orang tua. Mereka boleh melihat apa saja yang ditontonnya. Perilaku mereka 

yang cenderung tinggi meniru atau terpengaruh dengan tayangan yang 

ditontonnya, seperti gaya hidup sehari-hari.  
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan adalah terletak pada 

pola atau tata cara mengkonsumsi media dan riset yang digunakan. Sedangkan 

persamaan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh 

peneliti terdapat pada sama-sama meneliti tentang konsumsi media televisi. 

Kontribusi dari penelitian terdahulu, terhadap penelitian yang dilakukan sebagai 

rujukan pada tinjauan pustaka dan urutan dalam konsumsi media.  

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Ester Krisnawati, S.Sos., 

M.I. Kom dalam Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya 

Wacana sebagai acuan untuk penelitian ini.  Judul yang dibuat oleh saudari ester 

adalah “Perilaku Konsumsi Media Oleh Remaja Dalam Pencarian Informasi 

(Studi Kasus Perilaku Remaja di Kota Salatiga dalam Penggunaan Media Dalam 

Perspektif Teori Ketergantungan Media)”. Dengan menggunakan metode analisis 

data dimana beliau melakukan analisis pada 18.150 siswa (kelas 10, 11 dan 12 

dari 32 sekolah, yang terdiri dari SMA dan SMK di Salatiga) dengan jumlah 

sampel yang digunakan adalah 391 responden, dengan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif deskriptif.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beliau yaitu untuk kalangan remaja di 

Kota Salatiga lebih sering menggunakan media internet dalam pecarian informasi 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bersosialisasi 

dengan sesama. Media yang jarang digunakan sebagai pencarian informasi adalah 

media koran. Maka untuk tingkat ketergantungan penggunaan internet paling 

tinggi yang digunakan mereka mereka untuk mencari informasi dan wawasan 

sesuai kebutuhan pelajar. . 
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Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti 

sendiri adalah Metode dan media yang digunakan,  persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang 

konsumsi media yang digunakan, tetapi untuk media massa yang digunakan oleh 

penelitian terdahulu adalah internet. Kontribusi dari penelitian terdahulu, terhadap 

penelitian yang dilakukan sebagai rujukan pada tinjauan pustaka.  

 




