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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah pesan atau informasi yang disampaikan atau 

dikomunikasikan melalui media massa seperti melaui televisi, radio, media cetak 

dan lain–lain. Definisi komunikasi massa lebih perinci dikemukakan oleh ahli 

komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner(1967) “Mass communication is 

the tehnologically and institutionally based production and distribution of thde 

most broadly shared continouos flow of massages in industrial societies”. 

(Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandasan teknologi 

dan lembaga dari arus pesan yang berkelanjutn serta paling luas dimiliki orang 

dalam masyarakat industri. Menurut Rakhmat, dalam Komala, Lukiati 2007. Dari 

ulasan diatas tergambar bahwa komunikasi massa itu dapat menghasilkan suatu 

produk yaitu pesan komunikasi yang kemudian disebarkan kepada khalayak luas 

secara terus menerus. 

Ada berbagai pendapat yang disampaikan mengenai komunikasi massa, 

jika kita akan mendefinikasikan tentang komunikasi massa kita akan menjumpai 

banyak definisi tentang komunikasi massa bahkan dari berbagai pakar 

komunikasi. Agar kita mengetahui dan memahami komunikasi massa, maka perlu 

kita mengerti satu-persatu karakteristik dan ciri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri 

dan karakteristik komunikasi massa antara lain adalah:  

a) Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi 

kumpulan orang. Artinya, gabungan antarberbagai macam unsur dan 
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bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang 

dimaksud menyerupai sebuah sistem. Sebagaimana kita ketahui sistem 

itu adalah “Sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan 

suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, 

simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk 

mencapai satu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain 

dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi”.  

b) Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

Komunikan dalam komuniksi massa sifatnya heterogen/beragam. 

Artinya, penonton televisi beragam pendidikann, umur, jenis kelamin, 

status sosial ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, memiliki 

agama atau kepercayaan yang tidak sama pula. Namun, mereka adalah 

komunikan televisi. Herbert Blumer pernah memberikan ciri tentang 

karakteristik audience/komunikan sebagai berikut:  

 Audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya ia 

mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditinjau 

dari asalnya, mereka berasal dari berbagai kelompok dalam 

masyarakat.  

 Berisi individu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu sama 

lain. Di samping itu, antarindividu itu tidak berinteraksi satu sama 

lain secara langsung.  

 Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 
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c) Pesannya bersifat umum  

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, 

pesan-pesannya ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, 

pesan yang dikemukakan pun tidak boleh bersifat khusus. Khusus di 

sini, artinya pesan memang tidak disengaja untuk golongan tertentu. 

d) Komunikasinya berlangsung satu arah 

Dalam media cetak Koran, komunkasi hanya berjalan satu arah. Kita 

tidak bisa langsung memberiakan respons kepada komunikatornya 

(media massa yang bersangkutan) kalaupun bisa, sifatnya tertunda. 

Dengan perkembangan teknologi komunikasi kian pesat dan semakin 

beragam sajian mata acara televisi membawa komunikasi massa pada 

komunikasi dua arah akan tetapi ini tidak dapat dikatakan sebagai 

alasan bahwa dalam komunikasi massa juga bisa terjadi komunikasi 

dua arah. Komunikasi dua arah hanya berlangsung antara dua orang 

yang menelepon dengan stasiun televisi dan tidak terjadi pada semua 

audience yang heterogen dan banyak itu. 

e) Komunikasi massa menimbulkan kerempakan 

Ciri komunikasi selanjutnya adalah adanya keserempakan dalam 

proses penyebaran pesan-pesannya. Serempak berari khalayak bisa 

menikmati media massa tersebut hampir secara bersamaan. 
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f) Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan 

teknis yang dimaksud misalnya (mekanik atau elektronik). 

g) Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering disebut panapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang, adalah orang yang sangat berperan penyebaran 

informasi melalui media massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagai 

orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, 

mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih mudah 

dipahami. (Nurudin, 2009:19-36).   

 

2.2 Fungsi – Fungsi Komunikasi Massa 

Jika berbicara tentang fungsi komunikasi massa maka tidak dapat terlepas 

pada fungsi media massa karena komunikasi massa menggunakan media massa 

sebagai unsur penting dalam proses komunikasi. Dari beberapa pendapat 

mengenai fungsi komunikasi massa peneliti mengambil dari buku “Pengantar 

Komunikasi Massa” oleh Nurudin yang menyebutkan fungsi komunikasi massa 

sebagai berikut : 

a) Fungsi Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat 

dalam komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui 

fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Iklan pun 
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dalam beberapa hal memiliki fungsi memberikan informasi disamping 

fungsi-fungsi lain.  

b) Funsi Hiburan  

Fungsi hiburan untuk media elektronik memduduki posisi paling tinggi 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, masyarakat 

kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan. 

c) Fungsi Persuasi 

Fungsi persuasif komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang jika 

diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan 

secara lebih jeli ternyata terdapat fungsi persuasi. Tulisan pada tajuk 

rencana, artikel, dan surat pembaca merupakan contoh tulisan 

persuasif.  

d) Fungsi Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa yang 

paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi budaya 

tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi 

yamg mempunyai dampak pada penerimaan individu. 

e) Mendorong Kohesi sosial 

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan.Artinya, media masssa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, media massa 

merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai-

berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. Media 
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massayang memberitakan arti pentingnya kerukunan hidup umat 

beragama, sama saja madia massa itu mendorong kohesi soisal.  

f) Fungsi Pengawasan  

Bagi laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. 

Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi 

pengawasan bisa diagi dua, yakni warning or beware surveillance atau 

pengawasan peringatan dan instrumental surbeillance atau 

pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan dapat kita lihat dari 

pemberitaan tentang munculnya badai, topan, gelombang laut yang 

mengganas, angin rebut disertai hujan lebat, dan sebagainya.  

g) Fungsi Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat 

kaitanya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai 

penghubung antara berbagai komponen masyarakat. Sebuah berita 

yang disajikan oleh seseorang reporter akan menghubungkan antara 

narasumber (salah satu unsur bagian masyarakat) dengan pembaca 

surat kabar (unsur bagian masyarakat yang lain).  

h) Fungsi Pewarisan Sosial  

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai sorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, 



 11 
 

 
 

norma,pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya 

(Nurudin, 2009:63-88).  

2.3 Efek Komunikasi Massa 

Suatu pesan atau informasi yang disampaikan dalam sebuah media massa 

akan menimbulkan efek yang besar, mengingat bahwa pesan yang disampaikan 

bisa secara bersamaan dan bisa secara langsung diterima oleh khalayak yang luas, 

tidak memandang status pendidikan dan status sosia, artinya pesan yang 

disampaikan bisa dikonsumsi oleh semua orang.  

Efek media massa dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pendekatan pertama 

adalah efek media massa yang berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri. 

Pendekatan kedua adalah dengan melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri 

khalayak komunikasi massa yang berupa perubahan sikap perasaan dan perilaku 

atau dengan istilah lain dikenal sebagai perubahan kognitif, afektif dan behavioral. 

Pendekatan ketiga yaitu observasi terhadap khalayak (individu, kelompok, 

organisasi masyarakat atau bangsa) yang dikenai efek komunikasi massa. 

(Komala, 2007:49) 

2.4 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa  

Komunikasi massa merupakan komunikasi yang membutuhkan media 

dalam proses komunikasinya. Diatas telah di sampaikan bahwa, komunikasi 

massa bersifat melembaga yang atinya ada suatu lembaga yang terstuktur di 

dalamnya, televisi salah satunya, untuk menyampaikan sebuah tayangan 

diberlukan keterlibatan banyak orang, kameramen, editor, MCR, dan masih 
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banyak yang lainnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa televisi sebagai komuksi 

massa.  

Televisi mempunyai kemampuan dalam menciptkan kesan (image) dan 

persepsi bahwa suatu muatan dalam layar kaca (visual maupun audio visual) 

menjadi lebih nyata dari relitasnya, mempu merefleksikan atau menggambarkan 

lingkungan sekitar, dan mampu membangun makna ritual (Liliweri, 1992:94). 

Dari kelebihan televisi yang diuraikan diatas maka tidak berlebihan jika 

televisi menjadi media massa yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia 

bahkan masyarakat dunia. Televisi sebagai media massa merupakan salah satu 

media penting yang sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku masyarakat. 

Lewat fungsi dan manfaatnya televisi memberikan pengaruh terhadap cara berfikir 

manusia juga perilaku manusia secara individu dan kelompok dan bahkan dapat 

mengubah sistem sosial yang ada. Televisi merupakan media massa yang 

menyiarkan tayangan, informasi dalam bentuk visual dan audio secara bersamaan. 

Televisi juga dapat disebut sebagai media penyiaran dimana televisi sebagai 

media atau alat untuk menyiarkan dan menyebarkan informasi kepada khalayak 

yang sangat banyak jumlahnya. 

2.5 Format Acara Televisi 

Sebuah tanyangan televisi akan mempunyai ratting yang tinggi dan akan 

disukai oleh banyak khalayak dan tidak akan ditinggalkan jika acara tersebut 

dikemas, dikonsep dengan matang sesuai dengan segmentasi yang akan dituju. 

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara 

televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain produksi yang akan 
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terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target 

pemirsa acara  tersebut. 

Format acara televisi dibedakan menjadi 3, yakni : 

a)    Fiksi (Drama) 

Sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta melalui  

proses imajinatif kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang  direkayasa 

dan dikreasi ulang. Format yang digunakan merupakan  interpretasi kisah 

kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan  cerita dalam sejumlah 

adegan. Adegan-adegan tersebut akan menggabungkan antara realitas 

kenyataan hidup dengan fiksi atau  imajinasi khayalan para kreatornya. 

Sebagai contoh, antara lain : drama  percintaan, tragedi, horor, komedi, 

legenda, aksi, dan sebagainya. 

b) Non Fiksi 

Sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta melalui 

pengolahan imajinatif kreatif dari realitas kehidupan sehari-hari tanpa 

harus menginterpretasi ulang dan tanpa harus menjadi dunia khalayan. 

Format non fiksi bukan merupakan runtutan cerita fiksi dari setiap 

pelakunya, untuk itu format program acara non fiksi merupakan sebuah 

runtutan prtunjukan kreatif yang mengutamakan unsur hiburan yang 

dipenuhi aksi, gaya, dan musik. 

c) Berita dan Olahraga 

Sebuah format acara televisi yang diproduksi berdasarkan informasi dan 

fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada kehidupan sehari-
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hari.Format ini memerlukan nilai – nilai faktual dan aktual yang disajikan 

dengan kecepatan waktu dimana dibutuhkan sifat liputan yang 

independent.( Naratama, 2004 : 62 ) 

2.6 Program Acara Televisi 

Jika kita lihat ada banyak sekali program acara televisi yang disuguhkan 

untuk pemirsanya, mulai dari program anak, ibu-ibu, remaja dan orang dewasa, 

banyak juga stasiun-stasiun televisi sering mengganti format acara televisi mereka 

hanya untuk mendapatkan hati pemirsanya, selain itu juga untuk mendapatkan 

rating yang tinggi, dengan semakin dinikmatinya program acara mereka maka 

akan datang dengan sendirinya iklan-iklan yang menawarkan untuk bekerjasama. 

Terlepas dari itu, program acara televisi harusnya tidak lepas dari tujuan media 

massa untuk memberikan nilai edukasi untuk khalayaknya. Menurut Morissan 

program acara televisi dibagi menjadi dua bagian, yaitu program acara berita dan 

hiburan. 

2.6.1 Program Informasi  

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak.Program 

informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berita keras (hard news) 

dan berita lunak (soft news). 

a. Berita Keras (Hard News) 

Berita keras adalah segala informasi penting dan menarik yang 

harus disajikan oleh media penyiaran yang sifatnya yang harus segera 

ditayangkan agar dapat diketahui oleh khalayak secepatnya. 
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b. Berita Luak (Soft News) 

Berita lunak adalah segala informasi yang penting dan menarik 

yang disampaikan secara mendalam namun sifatnya tidak harus segera 

ditayangkan. 

Soft News sering juga disebut dengan features, yaitu berita-berita yang 

tidak terkait dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi 

pemirsanya, berita–brerita semacam ini seringkali lebih menitik 

beratkan pada hal–hal yang menajubkan atau mengherankan, ia juga 

dapat menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan atau juga 

menimbulkan simpati. Bagi televisi berita ringan ini juga dapat 

berfungsi sebagai selingan di antara berita yang berat yang disajikan di 

awal sajian. (Deddy Iskandar Muda : 40). 

2.6.2 Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audience dalam bentuk musik, lagu, cerita, permainan dan talk show. 

a. Drama  

Kata drama berasal dari Yunani dran yang berarti bertindak atau 

berbuat, program drama adalah pertunjukan yang menyajikan secerita 

mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang yang 

diperankan oleh pemain yang melibatkan konflik dan emosi. Dengan 

demikian, program drama biasanya menampilkan sejumlah pemain 

yang memerankan tokoh tertentu, suatu drama akan mengikuti 

kehidupan atau petualangan para tokohnya, program televisi yang 

termasuk dalam program drama adalah sinetron dan film. 
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b. Permainan  

 Permainan atau game show merupakan bentuk program yang 

melibatkan sejumlah orang, baik secara individu ataupun kelompok 

atau tim yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Menjawab 

pertanyaan atau memenangkan suatu permainan, program ini dapat 

dirancang dengan melibatkan audience.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. 

c. Musik  

 Program musik dapat ditampilkan dalam dua format, yaitu video 

klip dan konser, program musik berupa konser dapat dilakukan di 

outdoor ataupun indoor. 

d. Pertunjukan  

 Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan aau 

performance seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di 

studio maupun di luar studio. (Morissan : 208-213) 

e. Talk Show 

 Pengertian talk show adalah program yang menampilkan satu atau 

beberpa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu 

seorang pembawa acara atau host.Mereka yang di undang adalah orang 

– orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atu topik yang 

diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah 

dibahas. (Morissan : 28). 
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2.7 Used And Gratification  

 Teori Used and Gratificationmerupakan kebalikan dari teori jarum suntik 

hypodermic, dimana masyarakat dianggap aktif dalam menerima pesan atau 

informasi, maksudnya disini bahwa khalayak memilih dan memilah sendiri 

informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Katz, Blumzer, Gurevitch 

dalam (Effendy 2003:293), asumsi dasar dari teori dari Uses And 

Gratificationadalah : 

a. Khalayak dianggap aktif artinya, sebagian penting dari penggunaan 

media massa di asumsikan 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. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 

bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana 

kebutuhan itu terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung 

kepada perilaku khalayak yang bersangkutan. 

d. Banyak tujun pemilih media massa disimpulkan dari kata yang 

diberikan anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup 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.  
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Beberapa macam kebutuhan yang berkaitan dengan motif khalayak untuk 

menggunakan media, dimulai dari lingkungan sosial yang meliputi ciri-ciri 

demografi, afiliasi kelompok dan ciri–ciri kepribadaian.Kebutuhan individual 

dikategorikan sebagai kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan pribadi 

secara integratif, dan kebutuhan pelepasan. Dengan penjelasan sebagai berikut:  

a. Kebutuhan kognitif.  

Berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memperkuat informasi, 

pengetahuan, dan pemahaman seseorang akan lingkungannya. 

Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat seseorang untuk memahami dan 

menguasai lingkungannya.Di samping itu kebutuhan ini juga dapat 

memberi kepuasan atas hasrat keingintahuan dan penyelidikan 

seseorang. 

b. Kebutuhan afektif.  

Kebutuhan ini dikaitkan dengan penguatan estetis, hal yang dapat 

menyenangkan, dan pengalaman-pengalaman emosional. Berbagai 

media juga dalam hal ini sering dijadikan alat untuk mengejar  

kesenangan dan hiburan. Misalnya orang membeli radio, televisi, juga 

menonton film, tiada lain karena mencari hiburan. 

c. Kebutuhan integrasi personal.  

Ini dikaitkan dengan penguatan kredibilitas, kepercayaan, 

stabilitas, dan status individu.Kebutuhan kebutuhan ini berasal dari 

hasrat seseorang untuk mencari harga diri. 
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d. Kebutuhan integrasi sosial.  

Kebutuhan ini dikaitkan dengan penguatan hubungan keluarga, 

teman, dan orang lain di dunia. Kebutuhan ini didasari oleh hasrat 

seseorang untuk bergabung atau berkelompok dengan orang lain. 

e. Kebutuhan Pelepasan. 

Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan dan 

ketegangan. Katz, Gurevitch & Haaz (Effendy 2003:293)  

  

  Pendekatan Uses And Gratification ini erat kaitannya dengan motif seseorang 

untuk menggunakan media massa. Seseorang menggunakan media massa karena ada 

faktor penyebabnya yaitu didorong oleh motif motif tertentu. Setiap orang berbeda dalam 

memilih media atau pesan mana yang ingin diketahui dan mana yang tidak.Perbedaan ini 

timbul dari faktor–faktor internal dalam diri khalayak, yaitu faktor biologis, 

sosiopsikologis, motif sosiogenis, sikap kebiasaan dan kemauan. (Rakhmat, 2005:205-

207). 

2.8 Motivasi  

 Motivasi adalah dorongan individu untuk mencari atau melakukan sesuatu 

usaha untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan menurut McQuail 

(1987) merumuskan motif serta motivasi dalam menggunakan media massa, yaitu:  

1. Motif informasi  

 Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk: 

a. Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan 

dengan lingkungan  terdekat, masyarakat, dan dunia.  

b.  Mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah praktis, 

pendapat, dan hal-hal  yang berkaitan dengan penentuan pilihan. 
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c. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum. 

d. Belajar, pendidikan diri sendiri. 

e. Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. 

 

2. Motif identitas pribadi 

 Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk: 

a. Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi 

b. Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain (dalam media) 

c. Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. 

 

3. Motif integrasi dan interaksi sosial 

 Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk: 

a. Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, empati 

sosial. 

b. Mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa 

memiliki. 

c. Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial. 

d. Memperoleh teman selain dari manusia. 

e. Membantu menjalankan peran sosial. 

f. Memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungi sanak 

keluarga, teman, dan  masyarakat. 
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4. Motif hiburan. 

Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk: 

a. Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan. 

b. Bersantai. 

c. Memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis. 

d. Mengisi waktu. 

e. Menyalurkan emosi 

f. Membangkitkan gairah seks. 

 

2.9 Analisis Kualitatif 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas 

sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka 

seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. 

Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar bearti telah 

memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.Penelitian 

kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam 

penelitian kualitatif,  adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus 

memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan 

mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.Penelitian ini lebih 

menekankan pada makna dan terikat nilai.Penelitian kualitatif digunakan jika 

masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk 

memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan 

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembagan. 
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Adapun pengertian penelitian kuliatatif dapat dilihat dari beberapa teori 

berikut ini: 

a. Creswell (dalam Herdiansyah, 2010: 8), menyebutkan: 

“Qualitaive research is an inquiry process of understanding based 

on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or 

human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, 

analizes words, report detailed views of information, and conducts the 

study in a natural setting”. 

b. Meleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena 

dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena 

yang diteliti (Herdiansyah, 2010: 9) 

c. Penelitian kualitaif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas 

atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, 

diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitaif (Saryono, 

2010: 1). 

d. Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kulitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 
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trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitaif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. 

Dari beberapa teori-teori di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social 

secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fitwi Luthfiyah, 

wordpress.com.  

 

 


