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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fungsi Media Massa 

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan 

dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, dan televisi (Cangara, 2002). 

Menurut Romli (2005) yang termasuk media massa adalah surat kabar, 

majalah, radio, televisi, dan film. Media massa sendiri terbagi dua macam: 

media massa cetak, dan media massa elektronik. Yang termasuk media 

elektronik adalah radio, televisi, film, termasuk CD. Sedangkan media massa 

cetak dari segi formatnya adalah koran atau surat kabar, tabloid, majalah, 

buku, newsletter, dan buletin. 

Secara universal terdapat beberapa fungsi media massa (Wardhani, 2008: 

25), yakni:  

1. Fungsi menyiarkan informasi (to inform), yaitu penyampaian informasi 

yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain atau 

special event.  

2. Fungsi mendidik (to educate), yakni berfungsi mendidik dengan 

menyampaikan pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus, 

atau cerita yang memiliki misi pendidikan.  

3. Fungsi menghibur (to entertain), yaitu berfungsi memberikan pesan yang 

bisa menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, 
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cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama, 

musik, tari, dan lain sebagainya. 

4. Fungsi mempengaruhi (to influence), yakni berfungsi mempengaruhi 

pendapat, pikiran dan bahkan perilaku masyarakat. Hal ini merupakan hal 

terpenting dalam masyarakat karena media memiliki kemandirian 

(independent) untuk bersuara atau berpendapat, dan bebas melakukan 

pengawasan sosial (social control). 

Namun menurut Sumadiria (2005:32) bahwa fungsi utama dari media 

massa ialah menyampaikan informasi kepada masyarakat dan setiap 

informasi yang disampaikan harus bersifat akurat, faktual, menarik, benar, 

lengkap-utuh, berimbang, relevan, dan bermanfaat. Sehingga apapun 

informasi yang disebarluaskan media massa hendaknya dalam kerangka 

mendidik. 

 

2.2 Televisi Sebagai Media Massa 

Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar. Berbeda 

dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Dimana dengan 

melihat televisi orang memandang gambar yang ditayangkan di televisi, 

sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut (Badjuri, 

2010:39). Sedangkan menurut Zoebazary (2010:255) televisi adalah alat 

penangkap gambar, yang berupa audio dan visual. Secara harfiah televisi 

berarti “melihat jauh”, karena penonton jauh dari studio siaran. Berdasarkan 

pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa televisi 
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merupakan media massa elektronik berupa gabungan dari media dengar dan 

gambar.  

Televisi merupakan media massa yang mempunyai keunggulan dibanding 

media-media lainnya seperti radio dan surat kabar. Keunggulan televisi 

(Subroto, 1995:21), antara lain: 

1. Dapat dilihat dan didengar oleh kelompok yang relatif kecil.  

2. Dapat mencapai lapisan masyarakat tertentu.  

3. Penyiaran beritanya kurang cepat, karena masalah kompleksitasnya 

teknologi dan system distribusinya (kecuali siaran langsung).  

4. Secara programatis banyak entertainment, tetapi terbatas pada waktu-

waktu tertentu dan dinikmati pada keadaan tertentu pula.  

5. Proporsi waktu untuk show lebih banyak.  

6. Penyiar dituntut bersuara dan appearent yang baik. 

Adapun menurut Mastoni dan Prayitno (1994:75), televisi memiliki 

kelebihan atau keunggulan berikut:  

1. Media komunikasi audio visual (televisi) dapat mendemonstrasikan dalam 

bentuk gambar dan suara.  

2. Menjangkau khalayak yang besar jumlahnya pada waktu bersamaan.  

3. Televisi bukan media musiman, tidak terpengaruh perubahan cuaca atau 

musim.  

4. Memiliki ragam variasi acara yang beragam.  

5. Cepat menyampaikan berita-berita muthakhir.  

6. Dapat disaksikan atau dilihat oleh segala lapisan masyarakat 
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2.3 Jenis dan Format Program Televisi  

Tidak ada yang lebih penting dari acara atau program sebagai faktor yang 

paling penting dan menentukan dalam mendukung keberhasilan finansial 

suatu stasiun penyiaran radio dan televisi. Adalah program yang membawa 

audien mengenal suatu stasiun penyiaran. Pendapatan dan keuntungan stasiun 

penyiaran sangat dipengaruhi oleh programnya (Morissan, 2009:199). Dalam 

penelitian ini program acara Dua Hijab yang ditayangkan oleh stasiun televisi 

Trans 7. 

2.3.1 Program Televisi Berdasarkan Jenisnya 

Berbagai jenis program televisi menurut (Morissan, 2008:208-219) 

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, 

yaitu:  

1. Program Informasi 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya 

untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak 

audien. Program informasi tidak hanya melulu program berita dimana 

presenter atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk 

penyajian informasi termasuk juga talk show (perbincangan), misalnya 

wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja. 

Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu 

berita keras (hard news) dan berita lunak (soft news). 
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a. Berita Keras (Hard News) 

Berita keras atau hard news adalah segala informasi penting 

dan/atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran 

karena sifatnya yang harus segera segera ditayangkan agar dapat 

diketahui oleh khalayak audiens secepatnya. Media televisi biasanya 

menyajikan berita keras secara reguler yang ditayangkan dalam 

suatu program berita. Berita keras disajikan dalam suatu program 

berita yang berdurasi mulai dari beberapa menit saja (misalnya 

breaking news) hingga program berita yang berdurasi 30 menit, 

bahkan satu jam.  

Dalam hal ini berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa 

bentuk berita, yaitu: straight news, features, dan infotainment. 

b. Berita Lunak (Soft News) 

Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang 

penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (indepth) 

namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Program yang masuk 

ke dalam kategori berita lunak ini adalah: current affair, magazine, 

dokumenter, dan talk show. 

2. Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan 

untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan 

permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah 

drama, permainan (game), musik, dan pertunjukan. 



12 
 

a. Drama 

Kata “drama” berasal dari bahasa Yunani dran yang berarti 

bertindak atau berbuat (action). Program drama adalah pertunjukkan 

(show) yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter 

seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain 

(artis) yang melibatkan konflik dan emosi. Program televisi yang 

termasuk dalam program drama adalah sinema elektronik (sinetron) 

dan film. 

b. Permainan 

Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program 

yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun 

kelompok (tim) yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. 

Program ini pun dapat dirancang dengan melibatkan audiens. 

Permainan merupakan salah satu produksi acara televisi yang paling 

mudah dibuat. Program permainan biasanya membutuhkan biaya 

produksi yang relatif rendah namun dapat menjadi acara televisi 

yang sangat digemari. Program permainan dapat dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu: quiz show, ketangkasan, dan reality show. 

c. Musik 

Program musik dapat ditampilkan dalam dua format, yaitu 

videoklip atau konser. Program musik berupa konser dapat dilakukan 

di lapangan (outdoor) ataupun di dalam studio (indoor). Program 

musik di televisi saat ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis 

menarik audiens. Tidak saja dari kualitas suara namun juga 
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berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya agar menjadi 

lebih menarik. 

d. Pertunjukan 

Pertunjukkan adalah program yang menampilkan kemampuan 

(performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik 

di studio ataupun di luar studio, di dalam ruangan (indoor) ataupun 

di luar ruangan (outdoor). 

Berdasarkan jenisnya, program acara “Dua Hijab” di Trans 7 termasuk 

dalam kedua jenis program informasi. Jenis program informasi dalam 

acara “Dua Hijab” di Trans 7 adalah soft news berupa magazine.  

Magazine adalah program yang menampilkan informasi ringan namun 

mendalam. Dinamakan magazine, karena topik atau tema yang disajikan 

mirip dengan topik-topik atau tema yang terdapat dalam suatu majalah. 

Magazine adalah feature dengan durasi yang lebih panjang. Magazine 

ditayangkan pada program tersendiri yang terpisah dari program berita. 

Magazine lebih menekankan pada aspek menarik suatu informasi 

ketimbang aspek pentingnya. Suatu program magazine dengan durasi 30 

menit atau satu jam dapat terdiri atas hanya satu topik atau beberapa topik 

(Morissan, 2008:200).  

2.3.2 Program Televisi Berdasarkan Formatnya  

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu 

konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain 

produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang 

disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut (Naratama, 
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2004:63). Ada tiga bagian dari format acara televisi, yaitu drama, non 

drama, dan berita olahraga. Bisa juga dikategorikan menjadi fiksi, 

nonfiksi, dan News-Sport. 

1. Fiksi (Drama) 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta 

melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang 

direkayasa dan dikreasi ulang. Format yang dipergunakan merupakan 

interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan 

cerita dalam sejumlah adegan. Contoh: drama percintaan (love story), 

tragedi, horor, komedi, legenda, aksi (action), dan sebagainya. 

2. Nonfiksi (Nondrama) 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta 

melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas kehidupan 

sehari-hari tanpa harus menginterprestasi ulang dan tanpa harus 

menjadi dunia khayalan. Nondrama bukanlah sebuah runtutan cerita 

fiksi dari setiap pelakunya. Untuk itu, format-format program acara 

nondrama merupakan sebuah runtutan pertunjukkan kreatif yang 

mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya dan 

musik. Contoh: talk show, konser musik, dan variety show. 

3. Berita dan Olahraga 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi berdasarkan 

informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Format ini memerlukan nilai-nilai 

faktual dan aktual yang sajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu 
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dimana dibutuhkan sifat liputan yang independen. Contoh: berita 

ekonomi, liputan siang, dan laporan olahraga (Naratama, 2004:66). 

 

2.4 Motif 

2.4.1 Pengertian Motif 

Motif berasal dari kata “motive” yang berarti secara obyektif 

merupakan dorongan dari dalam individu untuk menentukan pilihannya 

dari berbagai perilaku tertentu, sesuai dengan tujuan. Sedangkan definisi 

subyektif motif merupakan dasar bagi seseorang untuk 

bergerak,berperilaku, dan bertindak menurut tujuan atau kegiatan 

membangkitkan daya gerak yang terdapat pada diri sendiri agar 

melaksanakan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan ataupun 

kepuasan (Rakhmat, 2001). 

Berikut definisi motif dari berbagai para ahli yang dikutip dalam buku 

“Psikologi Umum” oleh Alex Sobur (2003:267): 

1. Sherif & Sherif (1956), motif sebagai suatu istilah generic yang 

meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis 

perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan 

(needs) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan 

keinginan, aspirasi, dan selera sosial, yang bersumber dari fungsi-

fungsi tersebut. 

2. Giddens (1991:64), motif sebagai impuls atau dorongan yang 

memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan 

kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Menurut Giddens, 
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motif tak harus dipersepsi secara sadar. Ia lebih merupakan suatu 

“keadaan perasaan”, 

3. Harold koontz dan kawan-kawan (1980:632) dalam buku 

Management, mengutip pendapat berelson dan Steiner, 

mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang 

memberi kekuatan, ynag menggiatkan, yang menggerakkan atau 

menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan. 

Dari berbagai macam pendapat dari para ahli di atas, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang 

mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. 

Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan 

seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. 

Motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, 

alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat 

sesuatu. Semua perilaku manusia hakikatnya mempunyai motif. Tingkah 

laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara 

otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu walaupun maksud itu 

tidak senantiasa sadar bagi manusia. 

2.4.2 Jenis-Jenis Motif 

Teevan dan Smith (1964) menggolongkan motif atau dasar 

perkembangannya menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Motif primer adalah motif yang timbulnya berdasarkan proses kimiawi 

fisiologik dan diperoleh dengan tidak dipelajari. Contohnya: haus dan 

lapar. 
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2. Motif sekunder motif yang timbulnya tidak secara langsung 

berdasarkan proses kimiawi psikologik dan umumnya diperoleh dari 

proses belajar baik melalui pengalaman maupun lingkungan. 

Menurut Alex Sobur (2003: 298), motif dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Motif Biogenetis 

Motif biogenetis merupakan motif-motif yang berasal dari 

kebutuhan-kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya 

secara biologis. Motif biogenetis ini bercorak universal dan kurang 

terikat dengan lingkungan kebudayaannya tempat manusia itu kebetulan 

berada dan berkembang. Motif biogenetis ini adalah asli di dalam diri 

orang dan berkembang dengan sendirinya. 

2. Motif Sosiogenetis 

Motif sosiogenetis adalah motif-motif yag dipelajari orang dan 

berasal dari longkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan 

berkembang. Motif sosiogenetis tidak berkembang dengan sendirinya 

tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil 

kebudayaan orang. Macam motif sosiogenetis banyak sekali dan 

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat di 

antara berbagai corak kebudayaan di dunia. 

3. Motif Teogenetis 

Motif Teogenetis adalah motif-motif yang berasal dari interaksi 

antara manusia dengan Tuhan seperti yang terwujud dalam ibadahnya 

dan dalam kehidupannya sehari-hari dimana ia berusaha merealisasikan 

norma-norma agamanya. Sementara itu, manusia memerlukan interaksi 
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dengan Tuhan-Nya untuk dapat menyadari akan ugasnya sebagai 

manusia yang berketuhanan di dalam masyarakat yang heterogen. 

Dengan demikian motif itu merupakan pengertian yang melingkupi 

semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri 

manusia yang menyebabkan ia berbuat atau melakukan sesuatu. Dimana 

motif-motif itu memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku kita, begitu 

juga dengan kegiatan kita sehari-hari pastinya mempunyai motif tertentu. 

Motif timbul karena adanya suatu kebutuhan. Menurut Dennis 

McQuail (2002: 72) ada empat kategori motif pengkonsumsian media 

secara umum yaitu : 

1. Motif Informasi (Survaillance) adalah berkenaan dengan kebutuhan 

individu akan informasi dan eksplorasi sosial. 

2. Motif Identitas pribadi (Personal Identity) adalah refrensi diri, 

eksplorasi realitas, penguatan nilai, motif yang ditujukan untuk 

memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan 

atau situasi khalayak yang bersangkutan. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial (Personal Relationship) adalah 

motif yang meliputi interaksi dan integrasi sosial, merujuk pada 

kelangsungan hubungan individu tersebut dengan orang lain, 

persahabatan, kegunaan sosial. 

4. Motif Hiburan (Diversion) adalah motif yang meliputi kebutuhan 

untuk melepaskan diri dari rutinitas, tekanan, dan masalah; sarana 

pelepasan emosi; kebutuhan akan hiburan. 
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Disini khalayak diasumsikan sebagai individu yang aktif dan diarahkan 

oleh tujuan. Anggota khalayak dianggap memiliki tanggung jawab sendiri 

dalam mengadakan pemilihan terhadap media massa untuk mengetahui 

kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana cara 

memenuhinya. Media massa dianggap salah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan individu dan individu boleh memenuhi kebutuhan mereka 

melalui media massa atau dengan sutu cara lain. 

 

2.5 Kepuasan 

Kepuasan berasal dari kata “puas” (bentuk kata sifat) yang berarti “merasa 

senang” lega, kenyang, dan sebagainya karena sudah merasa secukup-

cukupnya atau sudah terpenuhi hasrat hatinya. Sedangkan “kepuasan” (bentuk 

kata benda) yang diartikan sebagai suatu perihal atau perasaan puas, 

kelegaan, dan sebagainya. Faktor penting yang harus diperhatikan saat ini 

adalah kepuasan khalayak. Jika pelanggan tidak puas, dia akan menghentikan 

bisnisnya. Semua upaya dilakukan untuk mencapai utu dan mmemberikan 

pelayanan yang unggul tidak ada atinya sama sekali jika tidak berusaha untuk 

memuaskan pelanggan. 

Kepuasan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang 

ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya. Tingkat kepuasan/ ketidakpuasan ini juga dipengaruhi oleh 

evaluasi konsumen atas ekuitas pertukaran serta oleh atribusi mereka terhadap 

kinerja produk (Mowen dan Minor, 2002:89) . 
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Selanjutnya kepuasan dalam penelitian ini lebih dimaksudkan pada 

terpenuhinya kebutuhan audiens dalam menggunakan media massa 

berdasarkan tujuan dan motif tertentu. Untuk mencapai kepuasan tersebut 

setiap individu bersifat aktif dan selektif dalam menggunakan atau memilih 

jenis media yang sesuai dengan kebutuhan agar tercipta kepuasan. 

Penelitian uses and gratification dilakukan dengan mengetahui motif 

seseorang dalam menggunakan media, disamping itu peneliti juga dapat 

mengungkapkan tingkat kepuasan seseorang setelah mengkonsumsi media 

tertentu. Seperti yang dilakukan Philip Palmgreen dalam mengembangkan 

konsep gratification sought (GS) yaitu kepuasan yang diinginkan atau 

diharapkan individu dalam menggunakan jenis media, serta gratification 

obtained (GO) yaitu kepuasan nyata yang diperoleh setelah individu 

menggunakan atau mengkonsumsi suatu media tertentu. 

Bila mengukur kepuasan pelanggan, pengukuran harus dilakukan pada 

kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapannya serta mengapa demikian. 

Banyak sekali kesenjangan yang ada antara pelanggan dan penyedia produk. 

Mengukur kesenjangan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk 

menutupnya. Semua kesenjangan berdasarkan pada perbedaan persepsi antara 

penyedia dengan pelanggan mengenai apa yang seharusnya diterima oleh 

pelanggan. Berikut adalah daftar berbagai macam kesenjangan yang telah 

diidentifikasi melalui penelitian (Purwanto, 2000: 28-29) : 

1. Kesenjangan antara pandangan perusahaan terhadap keinginan pelanggan 

dengan keinginan pelanggan yang sesungguhnya. 
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2. Kesenjangan antara oandangan perusahaan dan pandangan pelanggan 

terhadap barang atau jasa yang diterimanya. 

3. Kesenjangan atara pandangan perusahaan dan pandangan pelanggan 

terhadap mutu pelayanan yang diberikan. 

4. Kesenjangan antara harapan pelanggan terhadap mutu pelayanan dengan 

kinerja pelayanan yang sesungguhnya. 

5. Kesenjangan antara janji pemasaran dengan pelayanan yang 

sesungguhnya. 

 

Dengan mengetahui kesenjangan (discrepancy) antara GS dan GO, 

penelitian dapat memahami tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang 

setelah mengkonsumsi media tertentu. Kategori kepuasan yang diperoleh 

diukur dengan kategori sebagai berikut (McQuail, 2002: 72) : 

1. Kepuasan informasi adalah motif yang berkenaan dengan kebutuhan 

individu akan informasi dan eksplorasi sosial. 

2. Kepuasan identitas pribadi adalah kepuasan yang berhubungan dengan 

refrensi diri, eksplorasi realitas, penguatan nilai, motif yang ditujukan 

untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam 

kehidupan atau situasi khalayak yang bersangkutan. 

3. Kepuasan integrasi dan interaksi sosial adalah kepuasan yang meliputi 

integrasi dan interaksi sosial, merujuk pada kelangsungan hubungan 

individu tersebut dengan orang lain, persahabatan, kegunaan sosial. 

4. Kepuasan hiburan adalah kepuasan yang meliputi kebutuhan untuk 

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

emosi, dan kebutuhan akan hiburan. 
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2.6 Teori Uses and Gratifications 

Menurut para pendirinya, Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael 

Gurevitch uses and gratifications meneliti asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa 

atau sumber-sumber media baru lain lainnya, yang membawa pada pola 

terpaan media yang berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan 

menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain. 

Gambar 2.1 

Model “Uses And Gratification” 

Anteseden Motif Penggunaan 

Media 

Efek 

- variabel  

individual 

- variabel 

lingkungan 

- personal 

- diversi 

- personal 

Identity 

- hubungan 

- macam isi 

- hubungan 

dengan isi 

 - kepuasan 

- pengetahuan 

- kepuasan 

Sumber: Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi 2001: 66 

Melalui model tersebut, diharapkan peneliti berusaha untuk dapat 

menemukan variabel-variabel yang diukur. Elihu Katz, Jay G. Blumler dan 

Michael Gurevitch menguraikan lima elemen atau asumsi-asumsi dasar dari 

uses and gratification media sebagai berikut: 

a. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan 

media massa diasumsikan mempunyai tujuan 

b. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

khalayak 

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya 
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d. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang 

diberikan anggota khalayak artinya, orang dianggap mengerti untuk 

melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu 

e. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak (Rakhmat, 2001 : 205). 

Penelitian yang menggunakan Uses and Gratification  memusatkan 

perhatian pada kegunaan isi media untuk memperoleh gratifikasi atau 

pemenuhan kebutuhan. Audiens mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan bagaimana mereka menggunakan media dan bagaimana 

media itu berdampak pada dirinya. Tayangan Dua Hijab memiliki isi pesan 

memberikan informasi tentang gaya berbusana hijab, tutorial dalam 

pemakaian hijab, memperkenalkan desainer busana hijab di Indonesia, 

memberikan solusi seputar permasalahan tentang berbusana hijab, dan 

menyisipkan refrensi merek busana hijab dalam setiap busana yang 

digunakan dalam tayangan tersebut.  

Dalam pendekatan uses and gratification penonton bersifat aktif yakin 

dapat memilih tayangan mana yang ingin mereka nikmati sesuai dengan 

kebutuhan mereka untuk mendapatkan kepuasan. Berbeda halnya dengan 

teori Jarum HIpodermik, model ini mempunyai asumsi bahwa komponen-

komponen komunikasi (komunikator, pesan, media) amat perkasa dalam 

mempengaruhi komunikasi. Disebut jarum hipodermik karena dalam 

model ini dikesankan seakan-akan komunikasi disuntikan ke dalam jiwa 

komunikan. Sebagaimana obat disimpan dan disebarkan dalam tubuh 

sehingga terjadi perubahan dalam system fisik, begitu pula pesan-pesan 

persuasive mengubah system psikologis. Model jarum hipodermik sering 
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disebut “bullet theory” karena komunikan dianggap secara pasif menerima 

pesan-pesan komunikasi. (Rakhmat, 2009 : 62) 

Dalam tayangan Dua hijab terdapat isi pesan menyisipkan refrensi 

merek busana hijab dalam setiap busana yang digunakan dalam tayangan 

tersebut, hal itu membuktikan bahwa audiens  secara langsung dianggap 

pasif karena harus menerima informasi merek busana dalam tayangan Dua 

Hijab. Pesan yang diberikan tersebut dengan sendirinya dapat 

mempengaruhi audiens. 

2.7 Audiens Aktif 

Teori penggunaan dan kepuasan yang mendasarkan asumsinya pada 

gagasan bahwa konsumen atau audiens media bersifat aktif harus betul-betul 

dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan „audiens yang aktif‟(active 

audiensce). Hal ini berati adanya sifat sukarela serta selektif audiens terhadap 

proses komunikasi. Singkatnya, penggunaan media didorong oleh adanya 

kebutuhan dan tujuan yang ditentukan oleh audiens sendiri, dan bahwasannya 

partisipasi aktif dalam proses komunikasi dapat mempermudah, membatasi, 

atau sebaliknya memenuhi kepuasan dan menimbulkan berbagai efek yang 

terkait dengan terpaan media (Morissan, 2010: 270). 

Nurudin (2007: 194) menyebutkan audiens active atau khalayak aktif 

dapat memenuhi kebutuhannya dalam bermedia didasari pada motif 

kebutuhan khalayak. Ada lima motif kebutuhan khalayak dalam teori ini 

yaitu: motif kebutuhan kognitif, motif kebutuhan afektif, motif kebutuhan 

integratif personal, motif kebutuhan integratif sosial, dan motif kebutuhan 

pelepasan ketegangan. 
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Kebutuhan kognitif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan 

ini didasari pada hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga 

memuaskan rasa penasaran kita dan dorongan untuk penyelidikan kita. 

Kebutuhan afektif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

pengalaman – pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan emosional. 

Kebutuhan pribadi secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual. 

Kebutuhan sosial secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan kontrak dengan keluarga, teman, dan dunia. Sementara itu, 

kebutuhan pelepasan adalah kebutuhan yang berkaitan dengan upaya 

menghindari tekanan, ketegangan, dan hasrat akan keanekaragaman.  

Menurut Jay G.Blumer (1979) yang dikutip dalam Morissan (2010: 269) 

mengemukakan sejumlah gagasan mengenai jenis-jenis kegiatan yang 

dilakukan audiens (audiens activity) ketika menggunakan media yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan (utility): media memiliki kegunaan dan orang dapat 

memanfaatkan kegunaan media. Misal, orang mendengarkan radio 

dimobilnya untuk emndapatkan informasi lalu lintas. Melihat internet 

untuk mendapatkan informasi tertentu. Membaca buku mode untuk 

mengetahui gaya busana terbaru.  

2. Kehendak (intentionality): hal ini terjadi ketika motivasi menentukan 

konsumsi media. Ketika orang membutuhkan hiburan dari televisi maka 
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mereka akan mencari program komedi. Ketika membutuhkan informasi 

mengenai situasi politikterbaru, mereka akan mencari program berita.  

3. Seleksi (selectivity): penggunaan media oleh audiens mencerminkan 

ketertarikan atau preferensinya. Jika orang menyukai musik dangdut maka 

ia akan mencari stasiun televisi yang menyajikan jenis musik tersebut, jika 

ia menyukai sinetron ia akan memilih saluran televisi yang banyak 

menayangkan program jenis itu.  

4. Tidak terpengaruh hingga terpengaruh (imperviousness to influence): 

audiens menciptakan makna terhadap isi media yang akan mempengaruhi 

apa yang mereka pikirkan dan kerjakan. Namun mereka juga secara aktif 

sering menghindar terhadap jenis pengaruh media tertentu. misal, orang 

tertentu membeli produk karena kualitasnya dan bukan karena iklan yang 

ditontonnya, atau orang tidak menunjukkan perilaku agresif walaupuan 

mereka selalu menonton tayangan yang banyak mengandung kekerasan.  

Audiens juga memiliki kebebasan untuk memilih media yang dapat 

memberikan kepuasan. Dalam hal ini audiens setia Dua hijab dilihat sebagai 

audiens yang aktif dalam memilih media apa yang digunakan. Pemilihan 

media ini berdasarkan atas kebutuhan masing-masing audiens. Media sendiri 

dalam hal ini adalah tayangan Dua Hijab di Trans 7 yang menginformasikan 

seputar gaya berbusana hijab yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan 

audiens yaitu anggota Komunitas Hijabers Surabaya. 
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2.8 Expectancy Values Theory 

Salah satu macam riset uses & gratification yang saat ini berkembang 

adalah yang dibuat oleh Philip Palmgreen dari Kentucky University. 

Palmgreen juga menggunakan dasar yang sama yaitu orang yang 

menggunakan media didorong oleh motif-motif tertentu, namun konsep yang 

diteliti oleh Palmgreen ini tidak hanya berhenti disitu, melainkan juga 

menanyakan apakah motif-motif khalayak itu telah dipenuhi oleh media. 

Dengan kata lain apakah khalayak puas setelah menggunakan media. Konsep 

mengukur kepuasan ini disebut GS (Gratification Sought) dan GO 

(Gratification Obtained). Penggunaan konsep- konsep baru ini memunculkan 

teori yang merupakan varian dari teori uses & gratification, yaitu teori 

expectancy values (nilai pengharapan). Menurut nilai pengharapan, orang 

mengarahkan diri pada dunia (misalnya media) berdasarkan pada 

kepercayaan dan evaluasi – evaluasi mereka tentang dunia tersebut 

(Kriyantono, 2010: 210) 

Gratification obtained adalah sejumlah kepuasan nyata yang diperoleh 

individu atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu setelah individu 

tersebut menggunakan media, yang dimaksud GO dalam penelitian ini adalah 

sejumlah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah menonton tayangan Dua 

Hijab di Trans 7. Gratification obtained mempertanyakan hal- hal yang 

khusus mengenai apa saja yang telah diperoleh setelah menggunakan media 

dengan menyebutkan acara atau rubrik tertentu secara spesifik. 

Gratification sought adalah kepuasan yang dicari atau diinginkan 

pengguna ketika menggunakan suatu jenis media tertentu dalam hal ini. 
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Dengan kata lain pengguna memilih atau tidak memilih media tersebut 

dengan dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu, yaitu didasari motif 

pemenuhan sejumlah kebutuhan yang ingin dipenuhi. Motif yang 

melatarbelakangi individu satu dengan individu lain dalam mengkonsumsi 

media tidaklah sama. Jadi dapat disimpulkan Gratification Sought adalah 

motif kepuasan yang diharapkan individu dalam menggunakan media 

tertentu. 

Contoh,  jika kita percaya acara Liputan 6 dapat memberikan informasi 

dan kita mengevaluasi informasi itu menarik, kita akan mencari kepuasan dari 

kebutuhan akan informasi kita dengan menonton Liputan 6. Sebaliknya, jika 

kita percaya bahwa Liputan 6 memberikan pandangan tentang kehidupan 

yang tidak realistik dan mengevaluasi isi seperti itu kurang bermutu, maka 

kita akan mungkin tidak menontonnya.  

Dapat dikatakan bahwa uses & gratification bukanlah proses komunikasi 

linier yang sederhana. Banyak faktor baik personal maupun eksternal yang 

menentukan kepercayaan dan evaluasi seseorang. Menurut Littlejohn (1996) 

dalam Rachmat Kriyantono (2010: 211) mengatakan bahwa kepercayaan 

seseorang tentang isi media dapat dipengaruhi oleh (1) budaya dan institusi 

sosial seseorang , termasuk media itu sendiri; (2) keadaan-keadaan seperti 

ketersediaan media; (3) variabel-variabel psikologis tertentu , seperti 

introvert- ekstrovert dan dogmatisme. Nilai – nilai dipengaruhi oleh (1) 

faktor-faktor kultural dan sosial (2) kebutuhan – kebutuhan, dan (3) variabel- 

variabel psikologis. Kepercayaan – kepercayaan dan nilai- nilai akan 

menentukan pencarian kepuasan, yang akhirnya menentukan perilaku 
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konsumsi terhadap media seseorang. Tergantung pada apa yang dikonsumsi 

dan apa alternatif – alternatif media yang diambil, pengaruh media tertentu 

akan dirasakan, dan pada gilirannya akan memberikan umpan balik kepada 

kepercayaan seseorang mengenai media. Dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.2 

Expectancy Values Model 

 

Sumber: Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi. 2010:112 

 

 

 

2.9 Definisi Konseptual 

Untuk memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan, maka perlu 

adanya penjelasan mengenai pengertian atau istilah yang berkaitan terhadap 

pokok pembahasan sehingga dapat menciptakan keseragaman atau kesamaan 

pemahaman terhadap pengertian masing-masing konsep. Konsep-konsep 

dalam penelitian ini adalah tentang motif dan kepuasan audience. Bagaimana 

audiens menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhannya. Dimana 

audiens pasti memiliki motif awal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Dengan memiliki motif awal maka audiens akan merasa puas atau tidak 

terhadap suatu tayangan televisi. Motif dan kepuasan itu sendiri mempunyai 

pengertian sebagai berikut. 

  

Kepercayaan 

(beliefs) 

Evaluasi 

(Evaluations) 

Pencarian 

motif (GS) 
Konsumsi media 

Perolehan 

kepuasan yang 

diterima  (GO) 
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2.9.1 Motif  

Motif merupakan dasar bagi seseorang untuk bergerak, berperilaku, 

dan bertindak menurut tujuan atau kegiatan membangkitkan daya gerak 

yang terdapat pada diri sendiri agar melaksanakan tindakan tertentu dalam 

rangka mencapai tujuan ataupun kepuasan (Rakhmat, 2001). Motif 

penggunaan media televisi ini juga didasarkan pada teori uses and 

gratification dimana dalam teori ini menyebutkan seseorang menggunakan 

media didasari pada motif tertentu. Motif penggunaan media dalam 

penelitihan ini, peneliti menggunakan konsep dari Dennis McQuail (2002: 

72) yaitu : 

1. Motif Informasi (Survaillance) adalah berkenaan dengan kebutuhan 

individu akan informasi dan eksplorasi sosial. 

2. Motif Identitas pribadi (Personal Identity) adalah refrensi diri, 

eksplorasi realitas, penguatan nilai, motif yang ditujukan untuk 

memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan 

atau situasi khalayak yang bersangkutan. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial (Personal Relationship) adalah 

motif yang meliputi interaksi dan integrasi sosial, merujuk pada 

kelangsungan hubungan individu tersebut dengan orang lain, 

persahabatan, kegunaan sosial. 

4. Motif Hiburan (Diversion) adalah motif yang meliputi kebutuhan untuk 

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

emosi; kebutuhan akan hiburan. 
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2.9.2 Kepuasan 

Kepuasan berasal dari kata “puas” (bentuk kata sifat) yang berarti 

“merasa senang” lega, kenyang, dan sebagainya karena sudah merasa 

secukup-cukupnya atau sudah terpenuhi hasrat hatinya. Sedangkan 

“kepuasan” (bentuk kata benda) yang diartikan sebagai suatu perihal atau 

perasaan puas, kelegaan, dan sebagainya. Yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah untuk mencapai kepuasan tersebut setiap individu bersifat aktif 

dan selektif dalam menggunakan atau memilih jenis media yang sesuai 

dengan kebutuhan agar tercipta kepuasan. Penelitian uses and gratification 

dilakukan dengan mengetahui motif seseorang dalam menggunakan media, 

disamping itu peneliti juga dapat mengungkapkan tingkat kepuasan 

seseorang setelah mengkonsumsi media tertentu. Peneliti menggunakan  

kategori kepuasan dari konsep Dennis McQuail (2002: 72)  yaitu : 

1. Kepuasan informasi adalah motif yang berkenaan dengan kebutuhan 

individu akan informasi dan eksplorasi sosial. 

2. Kepuasan identitas pribadi adalah kepuasan yang berhubungan dengan 

refrensi diri, eksplorasi realitas, penguatan nilai, motif yang ditujukan 

untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam 

kehidupan atau situasi khalayak yang bersangkutan. 

3. Kepuasan integrasi dan interaksi sosial adalah kepuasan yang meliputi 

integrasi dan interaksi sosial, merujuk pada kelangsungan hubungan 

individu tersebut dengan orang lain, persahabatan, kegunaan sosial. 
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4. Kepuasan hiburan adalah kepuasan yang meliputi kebutuhan untuk 

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

emosi, dan kebutuhan akan hiburan. 

 

2.10  Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yakni variabel X 

adalah motif dan variabel Y adalah kepuasan. Dimana dalam motif dan 

kepuasan tersebut mempunyai indikator yang nantinya akan disusun menjadi 

pertanyaan dan pernyataan yang dijadikan kuesioner. Konsep Gratification 

Sought (GS) dan Gratification Obtained (GO) dijadikan tolak ukur untuk 

mengetahui perbandingan antara kepuasan yang diharapkan (GS) dan 

kepuasan yang didapatkan (GO). Indikator yang digunakan untuk mengukur 

gratification sought sama halnya dengan indikator gratification obtained, 

yaitu kategori motif pengkonsumsian media menurut McQuail (2002: 72), 

kerangka dibawah ini dikutip dari tipologi yang disarankan McQuail yaitu: 

Tabel 2.1 

Varibel dan Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Motif  

(X) 

1. Informasi 

 

1. Ingin mengetahui berbagai 

informasi seputar informasi berita 

fashion hijab dalam lingkup 

nasional. 

2. Ingin mendapatkan informasi ter- 

update seputar informasi berita 

fashion hijab dari tayangan Dua 

Hijab. 

3. Ingin mengetahui solusi dari 

permasalahan dan pendapat-

pendapat tentang fashion hijab. 

2. Identitas 

Personal 

1. Ingin mengekspresikan diri di 

dunia fashion hijab dalam 
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segment Hijab Outfit Of The Day 

(HOOTD). 

2. Ingin meningkatkan pemahaman 

tentang diri sendiri terutama 

dalam bidang fashion hijab. 

3. Ingin melihat Zaskia Sungkar dan 

Jenahara sebagai trandsetters 

hijabers  

3. Integrasi dan 

Interaksi Sosial 

1. Ingin saling berbagi informasi 

dengan orang lain tentang fashion 

hijab. 

2. Ingin mendiskusikan sebuah 

topik pembicaraan seputar 

fashion hijab dengan orang lain. 

4. Hiburan 1. Ingin melepaskan diri dari 

permasalahan. 

2. Ingin mengisi waktu luang. 

3. Ingin mendapatkan hiburan dan 

kesenangan. 

 

Kepuasan 

(Y) 

1. Informasi 1. Mendapatkan berbagai informasi 

seputar informasi berita fashion 

hijab di lingkup nasional. 

2. Mendapatkan informasi ter- 

update seputar informasi berita 

fashion hijab 

3. Mendapatkan solusi dari 

permasalahan dan pendapat-

pendapat tentang fashion hijab. 

4. Dapat mengakses informasi 

fashion hijab hanya di tayangan 

Dua Hijab 

2. Identitas 

Personal 

 

 

 

 

1. Dapat mengekspresikan diri di 

dunia fashion hijab dalam 

segment Hijab Outfit Of The Day 

(HOOTD). 

2. Mendapatkan pemahaman 

tentang diri sendiri terutama 

dalam bidang fashion hijab. 

3. Dapat melihat Zaskia Sungkar 

dan Jenahara sebagai trandsetters 

hijabers. 

4. Dapat memadupadankan cara 

berpakaian seperti yang 

dicontohkan dari tayangan Dua 

Hijab dalam kegiatan sehari-hari. 

3. Integrasi dan 

Interaksi Sosial 

1. Dapat saling berbagi informasi 

dengan orang lain tentang fashion 

hijab. 

2. Dapat mendiskusikan sebuah 

topik pembicaraan seputar 

fashion hijab dengan orang lain. 

3. Dapat mendiskusikan tema setiap 
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episode dari Tayangan Dua 

Hijab. 

4. Hiburan 1. Dapat melepaskan diri dari 

permasalahan. 

2. Dapat mengisi waktu luang. 

3. Mendapatkan hiburan dan 

kesenangan. 

 

2.11  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan 

yang diteliti. Hipotesis dikatakan sebagai jawaban sementara, karena jawaban 

yang diberikan hanya pada teori yang relevan, dan didasari pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh dari pengumpulan data (Sugiono, 2013: 70). Terdapat 

dua situasi yang akan menjadi jawaban dari penelitian ini, situasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Ho : “tidak adanya hubungan antara motif dan tingkat kepuasan 

audiens dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7.” 

2. Ha : “terdapat hubungan positif antara motif dan tingkat kepuasan 

audiens dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7.” 

 

    

 

 

 




