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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap orang menggunakan media secara berbeda. Usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, status sosio-ekonomi, dan sebagainya mempengaruhi 

alasan seseorang menggunakan media. Selain itu masih banyak faktor lain 

yang tidak terlalu terlihat seperti sikap-sikap individual, aspirasi, harapan, 

ketakutan, dan sebagainya. Semua faktor itu tidak sengaja mempengaruhi 

penggunaan media oleh seseorang, namun juga mempengaruhi apa yang 

ditemukanya dari media (Rivers, 2003:313) 

Televisi merupakans media komunikasi audio visual yang tercipta dari 

hasil perkembangan bentuk komunikasi setelah media cetak dan radio. Dari 

beberapa media massa yang ada, televisi merupakan media massa elektronik 

yang paling akhir kemunculannya. Meskipun demikian, televisi dinilai sebagai 

media massa yang paling efektif dan banyak menarik simpati masyarakat luas 

karena perkembangan teknologinya begitu cepat (Muda, 2005:4). Televisi 

merupakan gabungan dari media dengar dan media gambar dan bisa bersifat 

informatif, hiburan, maupun pendidikan, bahkan gabungan dari ketiganya. 

Penyampaian isi dan pesan seolah-olah langsung antar komunikator dan 

komunikan, informasi yang disampikan juga sangat mudah dipahami karena 

jelas secara audio dan terlihat secara visual (Kuswandi, 1996:8) 

Berbagai tayangan disajikan oleh televisi membuat audiens menjadi aktif 

dan selektif memilih program. Setiap individu memiliki motif dan tingkat 
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kepuasan yang berbeda-beda. Kebutuhan yang berbeda diasosiasikan dengan 

kepribadian seseorang, tahap-tahap kedewasaannya, latar belakang, dan peran 

sosialnya. Timbul istilah Uses and Gratifications Theory, penggunaan dan 

pemenuhan kebutuhan. Menurut teori ini pengguna media memerankan peran 

aktif dalam mengkonsumsi media berdasarkan motif-motif tertentu, bahwa 

perilaku media mencerminkan kepentingan dan prefensi / selesksi (Rachmat, 

2007:75). Model ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media pada diri 

orang, tetapi tertarik pada apa yang dilakukan orang. Orang memilih saluran 

komunikasi dan pesan-pesan yang paling dapat memenuhi dan memuaskan 

kebutuhannya. Pada pendekatan ini khalayak tidak lagi dipandang pasif, 

melainkan memiliki harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan. 

Salah satu dari banyaknya tayangan di televisi yaitu tayangan Dua Hijab. 

Dua Hijab hadir membawa inspirasi di setiap weekend yakni hari Minggu  

pada pukul 09.15 WIB. Tayangan yang membahas berbagai pernak-pernik 

yang berhubungan dengan penampilan, style, fashion, dari ujung kaki hingga 

ujung kepala. Program ini juga akan memberikan tips fashion yang 

bermanfaat dan dapat menjadi acuan fashion hijab bagi masyarakat Indonesia. 

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Seiring dengan 

perkembangan jaman, begitu pula dunia fashion hijab juga selalu mengikuti 

jaman. Tidak dipungkiri bahwa fashion atau penampilan seorang perempuan 

memang memegang peranan penting. Karena ini menyangkut kepercayaan diri 

di depan khalayak umum serta cermin kepribadian bagi seseorang. Semua 

orang ingin tampil dengan gaya stylish dan diperhatikan oleh setiap orang. 

Tinggal bagaimana kepintaran individu dalam memadupadankan busana yang 
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dipakai agar terlihat menarik dan dapat menjadi trend-setter di antara lapisan 

masyarakat.  Dan untuk menyalurkan keinginan tersebut, hal ini diikuti 

dengan adanya upaya untuk mendapatkan referensi dan informasi terkait 

dengan pemenuhan keinginannya tersebut. Upaya yang dilakukan para 

audiens yang memiliki kecintaan terhadap fashion dan hijab yaitu dengan 

mencari informasi yang terdapat pada media cetak atau elektronik 

Majalah fashion biasanya menjadi salah satu referensi bagi masyarakat 

saat bingung harus bergaya apa yang cocok dengan tubuh. Tentunya individu 

harus merogoh kocek untuk mendapatkan majalah tersebut. Tayangan Dua 

Hijab di Trans 7 merupakan solusi bagi para penikmat dunia fashion hijab 

yang haus akan gaya agar tidak perlu membeli majalah lagi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh McLuhan (Vivian, 2008:520) bahwa buku, majalah, dan 

koran membutuhkan banyak kerja pada pikiran, sedangkan televisi 

membutuhkan indera sepenuhnya. Televisi hadir memfasilitasi komunikasi 

inderawi yang intensif, karena televisi dapat melampaui semua bentuk 

komunikasi interpersonal sebelumnya. 

Dua Hijab merupakan program di Trans 7 yang berkonsep fashion 

magazine yaitu berita ringan seputar gaya berbusana yang dikemas singkat 

seperti yang ada pada majalah. Tidak kalah dengan majalah fashion, 

tanyangan ini juga memberikan berbagai tips berbusana hijab modern masa 

kini, mix and match, serta memodifikasi busana. Semua itu ditayangkan dalam 

enam segment yaitu Fashion Review, Fashion Battle, Meet the Star / Meet the 

designer, Creative Corner, Hijab Outfit Of The Day (HOOTD), dan yang 

terakhir Ask the Designer. 
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Sebagai salah satu tayangan televisi yang berkonsep fashion magazine, 

Dua Hijab memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan acara 

fashion magazine yang lain. Acara ini membahas fashion hijab dengan tema 

yang berbeda disetiap minggunya dan yang membedakan yaitu pemandu acara 

tersebut memiliki latar belakang designer yang memiliki pengetahuan dan 

wawasan luas dalam dunia fashion. Dengan mengandalkan pembawa acara 

dua designer tersebut diharapkan tayangan Dua Hijab mendapatkan perhatian 

dari pemirsa Trans 7. Selain itu tayangan Dua Hijab memiliki tingkat rating 

yang cukup bagus dalam setiap minggunya dengan rating rata-rata 7.4-8.1 

(sumber: dokumen Trans7 ) 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komuitas Hijabers 

Surabaya dengan pertimbangan bahwa Surabaya adalah kota terbesar pertama 

di Jawa Timur yang anggotanya paling banyak menonton tayangan Dua Hijab 

dengan jumlah 82orang. Dan mereka merupakan kelompok yang mempunyai 

kepentingan yang sama yaitu para Hijabers yang tentu saja mereka berbusana 

dengan menggunakan Hijab. Hal ini sesuai dengan topik atau tema penelitian 

yang akan dilakukan, dimana akan dilakukan analisis terhadap motif dan 

kepuasan untuk menonton Tayangan Dua Hijab di Trans 7.  Untuk  itu  

peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Hubungan 

Antara Motif dan Kepuasan Audiens Untuk Menonton Tayangan Dua 

Hijab di Trans 7” (Studi Pada Komunitas Hijabers Surabaya) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Seberapa besar tingkat motif anggota Komunitas Hijabers Surabaya dalam 

menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7 ? 

2. Seberapa besar tingkat kepuasan anggota Komunitas Hijabers Surabaya 

dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7 ? 

3. Adakah hubungan antara motif dan kepuasan anggota Komunitas Hijabers 

Surabaya dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat motif Komunitas Hijabers 

Surabaya dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kepuasan Komunitas 

Hijabers Surabaya dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara motif dan 

kepuasan komunitas Hijabers Surabaya dalam menonton tayangan Dua 

Hijab di Trans 7 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh 

lagi hasil temuannya pada masalah yang sama. Secara spesifik adalah hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang 

penelitiannya terkait dengan motif dan kepuasan hijabers untuk menonton 

tayangan Dua Hijab di Trans 7. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

masyarakat terutama para hijabers sebagai bahan pertimbangan dalam 

mempergunakan media massa khususnya televisi bukan hanya sebagai 

fungsi hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan dan 

informasi. 

 




