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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1    Kajian Pustaka 

2.1.1  Penelitian Sejenis Terdahulu 

 Dari hasil pengamatan studi-studi terkait yang sudah ada, ditemukan 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, yaitu mengetahui kepuasan yang diperoleh suatu individu dalam hal 

mengkonsumsi informasi dari berbagai produk media, baik dari segi 

permasalahan, konsep, dan teori yang digunakan. 

1. Penelitian Okke Ellanosi Hartanto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Indonesia 2009 yang berjudul Diskrepansi Kepuasan Pada Khalayak 

Tayangan Pawartos Ngayogyakarta. Penelitian ini menggunakan teori utama Uses 

and Gratifications yang dikembangkan Dimmick untuk mengukur alasan 

penggunaan media yang terdiri dari: Pengawasan, Lingkungan, Informasi, 

Pengalihan, Kesenangan, dan Fungsi Interpersonal. Okke menggunakan metode 

penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian dilanjutkan 

dengan membagikan kuesioner pada 120 responden khalayak Pawartos 

Ngayogyakarta. Dengan melihat perbedaan mean kepuasan yang dicari (GS) dan 

didapat (GO), diperoleh hasil: empat dari lima dimensi mengalami diskrepansi. 
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Untuk mengetagui faktor apa saja yang menjadi pembeda bagi kelompok yang 

mengalami dan yang tidak mengalami diskrepansi, penelitian ini menggunakan 

Analisis Diskriminan. 

2.  Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Perbandingan Tingkat 

Kepuasan Audiens Antara Media Cetak dan Media Online (Studi Eksplanatif 

Perbandingan Tingkat Kepuasan Mahasiswa Fisip UAJY Pada Koran Kompas 

dan Portal Kompas.com). Ditulis oleh Lusia Prapti Susanti, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2011. Penelitian ini 

menggunakan teori Uses and Gratifications, dengan empat motif penggunaan 

media massa oleh Denis McQuail. Tujuan dari penelitian ini mengenai tingkat 

kepuasan mahasiswa dalam membaca berita di koran kompas dan kompas.com 

dan mengetahuan perbandingan kepuasan antara kedua media. Hasil perhitungan 

yang diperoleh setelah menghitung Gratifications Sought dan Gratifications 

Obtained, Kompas.com lebih memuaskan dalam memberikan informasi. 

Kemudian hasil pengujian paired sample t-test menunjukkan bahwa ditinjau dari 

aspek informasi tidak memiliki perbedaan tingkat kepuasan yang positif dan 

signifikan antara koran Kompas dan portal Kompas.com. Hasil pengujian dari 

aspek identitas personal, aspek integrasi dan interaksi sosial, dan aspek hiburan 

memiliki perbedaan yang signifikan antara koran Kompas dan portal 

Kompas.com. 

3.  Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Christina Sinaga, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan tahun 

2011 yaitu dengan judul Situs www.Kaskus.US dan Tingkat Kepuasan 
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Mahasiswa (Studi Deskriptif Tentang Tingkat Kepuasan Mahasiswa FISIP 

Universitas Sumatera Utara Terhadap Isi Informasi dalam Situs Kaskus Sebagai 

Forum Komunitas Terbesar di Indonesia). Peneliti menggunakan metode 

kuantitatif dan teori komunikasi, komunikasi massa dan teori S-O-R. Hasil 

perhitungan yang didapat menunjukkan bahwa mahasiswa merasa puas terhadap 

isi informasi yang ada dalam situs Kaskus.  

Tabel 2.1 

Penelitian Sejenis Terdahulu 

Nama  

Peneliti  

Okke Ellanosi 
Hartanto (FISIP UI) 

Lusia Prapti Susanti 
(FISIP UAJY) 

Christina Sinaga 
(FISIP Universitas 
Sumatera Utara) 

 
 Judul dan Tahun 

Penelitian  

Diskrepansi Kepuasan 
Pada Khalayak 
Tayangan Pawartos 
Ngayogyakarta, 2009 

Perbandingan Tingkat 
Kepuasan Audiens 
Antara Media Cetak 
dan Media Online 
(Studi Eksplanatif 
Perbandingan Tingkat 
Kepuasan Mahasiswa 
Fisip UAJY Pada 
Koran Kompas dan 
Portal Kompas.com), 
2011 

Situs 
www.Kaskus.US dan 
Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa (Studi 
Deskriptif Tentang 
Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa FISIP 
Universitas Sumatera 
Utara Terhadap Isi 
Informasi dalam Situs 
Kaskus Sebagai 
Forum Komunitas 
Terbesar di 
Indonesia), 2011 

 
Perumusan Masalah 

Penelitian 

Apakah ada kepuasan 
yang diperoleh 
khalayak berdasarkan 
motif informasi, 
Identitas diri, Integrasi 
dan interaksi sosial, 
dan juga hiburan. 
Kemudian apakah 
kepuasan yang 
diperoleh tersebut 
positif atau tidak. 

Apakah terdapat 
perbedaan tingkat 
kepuasan audiens 
antara Koran Kompas 
dan Portal 
Kompas.com. 
 

Apakah terdapat 
kepuasan yang 
diperoleh mahasiswa 
atas isi informasi situs 
Kaskus.com sebagai 
forum komunitas 
terbesar di Indonesia. 

 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini 
bertujuan untuk 
mengetahui apakah 
terdapat kepuasan 

Bertujuan untuk 
mengetahui tingkat 
kepuasan masing-
masing media dan 

Untuk mengetahui 
sejauhmanakah 
tingkat kepuasan 
mahasiswa FISIP 
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yang diperoleh 
khalayak dan untuk 
mengetahui apakah 
kepuasan yang 
diperoleh tersebut 
positif atau tidak. 
 

perbandingan antara 
keduanya.  

USU terhadap isi 
informasi situs 
Kaskus sebagai forum 
komunitas terbesar di 
Indonesia. 

 
 

Teori yang 
digunakan 

Menggunakan teori 
Uses and 
Gratification yang 
dikembangkan oleh 
Dimmick untuk 
mengukut alasan 
penggunaan media. 

Menggunakan teori 
Uses and 
Gratification yang 
dikembangkan oleh 
Palmgreen yakni 
untuk mengukur 
kepuasan khalayak 
terhadap suatu media 
   

Menggunakan teori 
komunikasi, 
komunikasi massa dan 
teori S-O-R. 
Sedangkan peneliti 
menggunakan teori 
Uses and 
Gratification.    

 
 
 
 

Metode 
Penelitian 

- Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif 
dengan jenis 
penelitian deskriptif. 
 
- Responden 
penelitian ini adalah 
khalayak Pawartos 
Ngayogyakarta  
sebanyak 120 orang. 
 
- Teknik 
pengumpulan data 
dilakukan melalui 
penyebaran kuesioner 
dan juga wawancara 
 

- Penelitian kuantitatif 
dengan jenis 
penelitian eksplanatif. 
 
- Responden adalah 
mahasiswa Fisip 
UAJY yang berjumlah 
93 orang.  
 
- Teknik 
pengumpulan data 
dilakukan melalui e-
mail.penyebaran 
kuesioner. 
 

- Penelitian kuantitatif 
dengan jenis 
penelitian deskriptif. 
 
- Responden adalah 
mahasiswa FISIP 
Universitas Sumatera 
Utara angkatan 2008-
2009 untuk 
departemen 6 
departemen yaitu 
departemen Ilmu 
Komunikasi, Ilmu 
Administrasi Negara, 
Ilmu Kesejahteraan 
Sosial, Ilmu Politik, 
Sosiologi dan 
Antropologi yang 
berjumlah 95 orang. 
 
- Teknik 
pengumpulan data 
dilakukan melalui 
penyebaran kuesioner  
 

 
 
 
 

Hasil Penelitian 

Dari penelitian 
tersebut diperoleh 
hasil: empat dari lima 
dimensi mengalami 
diskrepansi. Yakni 
dalam arti tidak ada 
kepuasan yang 
diperoleh dari 
tayangan tersebut. 

Kompas.com dinilai 
lebih memuaskan 
pembaca 
dibandingkan Koran 
Kompas. Kemudian 
hasil pengujian dari 
aspek identitas 
personal, aspek 
integrasi dan interaksi 
sosial, dan aspek 
hiburan memiliki 
perbedaan yang 
signifikan antara 
koran Kompas dan 

Dari hasil penelitian 
mahasiswa merasa 
puas terhadap isi 
informasi yang ada 
dalam situs Kaskus. 
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portal Kompas.com. 
 

Perbedaan dengan 
Penelitian yang 

dilakukan Peneliti 

- Penelitian ini 
berfokus pada 
kepuasan khalayak 
pada media 
elektronik, yaitu 
televisi. Sedangkan 
penelitian yang 
dilakukan oleh 
peneliti lebih berfokus 
pada kepuasan pada 
media online.  
 
- Menggunakan teori 
Uses and 
Gratification yang 
dikembangkan oleh 
Dimmick, sedangkan 
peneliti menggunakan 
teori yang 
dikembangkan oleh 
Palmgreen. 
 
  

- Penelitian ini tidak 
hanya berfokus pada 
kepuasan satu media 
saja tapi juga 
membandingkan 
kepuasan antara dua 
media. Sedangkan 
peneliti hanya 
berfokus pada satu 
media saja. 
 
- Sifat penelitian 
eksplanatif, 
sedangkan peneliti 
deskriptif. 
 

- Pada penelitian ini 
menggunakan teori 
komunikasi, 
komunikasi massa, 
dan teori S-O-R. 
Sedangkan dalam 
penelitian ini 
menggunakan teori 
Uses and 
Gratification.  
 
 

 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

 Dalam proses penelitian, keberadaan buku-buku literatur merupakan 

sebuah keharusan. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah 

(Prasetyo, 2005:66) dalam tahap tinjauan pustaka, peneliti kuantitatif akan 

melakukan proses kajian terhadap teori-teori atau hasil studi terdahulu. Tujuan 

dari tinjauan pustaka ini ialah agar tidak terjadi pembahasan masalah yang sama 

atau duplikasi penelitian orang lain (Sarwono, 2006:23). 
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 2.2.1 Hakikat Komunikasi  

 Istilah komunikasi memiliki banyak arti. Meskipun begitu, komunikasi ini 

dinilai sebagai sesuatu yang konstan dan tidak pernah berubah tetapi hanya 

pemahamannya saja yang berbeda-beda. Riswandi dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi (2009) menjabarkan berbagai definisi komunikasi menurut para ahli, 

yaitu Carl Hovland, Janis & Kelley merumuskan komunikasi adalah Suatu proses 

melalui dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya 

dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku 

orang-orang lainnya (khalayak).  

 Sedangkan menurut Bernard Berelson & Gary A. Steiner, komunikasi 

adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahilan, dan lain-

lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, 

dan lain-lain. 

  Begitu juga dengan pendapat Barnlund, “Komunikasi timbul didorong 

oleh kebutuhan-kebu btuhan unhtuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak 

secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego (Riswandi, 2009:1-2). 

 Dari beragam definisi komunikasi yang dikemukakan para ahli di atas, 

masing-masing ahli memberikan penekanan arti, begitu juga konteks yang 

berbeda berdasarkan sudut pandangnya tersendiri. Namun pada dasarnya, 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan, dan 

menurut bentuknya terbagi menjadi dua yaitu linear (satu arah), dimana 

komunikator aktif menyampaikan pesan, sedangkan komunikan pasif menerima 

pesan dan pesan berlangsung searah (linear) tanpa umpan balik, dan sirkuler (dua 
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arah) dimana kedudukan komunikator dan komunikan relatif sama dan ada umpan 

balik, yang pertama komunikasi meliputi lima unsur komunikasi linear menurut 

Lasswell, yakni: 

1. Sumber (Source) 

Adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan unttuk 

berkomunikasi. Sumber ini boleh jadi seorang individu, kelompok, 

organisasi, perusahaan ataupun negara. 

2. Pesan 

Apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan 

merupakan seperangkat simbol verbal dan atau non verbal yang mewakili 

perasaan, nilai, gagasan, atau maksud sumber tersebut.  

3. Saluran atau media 

Alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya 

kepada penerima. Saluran ini merujuk pada cara penyampaian apakah 

langsung (tatap muka) atau lewat media (cetak dan elektronik). 

4. Penerima (Receiver) 

Orang yang menerima dari sumber. Penerima pesan ini menafsirkan 

seperangkat simbol verbal dan non verbal yang ia terima. 

5. Efek 

Apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, 

misalnya terhibur, menambah pengetahuan, perubahan sikap, atau bahkan 

perubahan perilaku (Riswandi, 2009:3-4).  

Tingkat kepuasan..., Sheila S. Demuti, FIKOM UMN, 2014



 

 

 

33 

   Kemudian komunikasi sirkuler (dua arah) menurut Wilbur Schramm, 

menurutnya komunikasi membutuhkan setidaknya tiga unsur, yakni (Mulyana, 

2000:151-154): 

1. Sumber (Source) 

Sumber boleh jadi seorang individu (berbicara, menulis, menggambar, 

memberi isyarat) atau suatu organisasi komunikasi (seperti sebuah surat 

kabar, penerbit, stasiun televisi, atau studio film) 

2. Pesan (Message) 

Pesan dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls 

dalam arus listrik, lambaian tangan, bendera di udara, atau setiap tanda 

yang dapat ditafsirkan. 

3. Sasaran (destination) 

Sasaran mungkin seorang individu yang mendengarkan, menonton atau 

membaca; atau anggota suatu kelompok, seperti kelompok diskusi, 

khalayak pendengar ceramah, kumpulan penonton sepakbola, atau anggota 

khalayak media massa. 

 Schramm membuat serangkai model komunikasi, dimulai dengan pertama 

model komunikasi manusia yang sederhana (1954) lalu model kedua yang lebih 

rumut yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba 

berkomunikasi, hingga ke model ketiga yaitu komunikasi yang dianggap interaksi 

dua individu (dua arah).  

 Dalam model komunikasi yang ketiga, Schramm menganggap komunikasi 

sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi 
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balik, mentrasmisikan, dan menerima sinyal. Di sini kita melihat umpan balik dan 

lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagi informasi. Umpan balik ini 

memainkan peran sangat penting dalam komunikasi, karena hal itu memberi tahu 

kita bagaimana pesan kita ditafsirkan, baik dalam bentuk kata-kata sebagai 

jawaban, anggukan kepala, gelengan kepala, kening berkerut, menguap, wajah 

yang melengos, dan sebagainya. Begitu juga surat pembaca kepada redaksi 

sebagai proses atas editorial yang ditulis surat kabar tersebut. Namun, menurut 

Schramm, umpan balik juga dapat berasal dari pesan kita sendiri, misalnya 

kesalahan ucapan atau kesalahan tulisan yang kemudian kita perbaiki. 

Gambar 2.1 

Model Komunikasi Wilbur Schramm 

 

 Sumber: Goggle, Agustus 2014 

  

2.2.2 Komunikasi Massa 

 Dengan melihat pengertian komunikasi diatas maka dapat dijelaskan lebih 

lanjut salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi 
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yang dalam proses penyampaiannya harus menggunakan media baik media cetak, 

elektronik ataupun media online. Sedangkan massa yang disebutkan disini adalah 

khalayak yang banyak, luas, dan juga tidak terbatas.  

 Seperti yang dikemukakan oleh Defleur dan Denis Mc Quail, komunikasi 

massa adalah suatu proses dalam mana komunikator-komunikator menggunakan 

media untuk menyebarkan pesan secara luas, dan secara terus menerus 

menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak-

khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara (Riswandi, 

2009:103).  

 Adapun fungsi komunikasi massa, menurut Dominick (Ardianto, dkk. 

2012:15-17), membagi fungsi komunikasi massa ke dalam 5 hal yaitu: 

a. Fungsi Pengawasan (Surveillance) 

Fungsi pengawasan merujuk pada pengumpulan dan distribusi informasi 

mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Fungsi pengawasan dibagi 

kedalam 2 bagian, pertama, pengawasan peringatan, dimana media massa 

memberi informasi mengenai situasi yang mengancam, atau kondisi yang 

memperihatinkan. Kedua, pengawasan instrumen, dimana media massa 

menyampaikan informasi yang memiliki kegunaan, atau dapat membantu 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Fungsi Penafsiran (Interpretation) 

Fungsi penafsiran menjabarkan peran media dalam memberikan 

penafsiran terhadap informasi yang ditayangkan. Media tidak hanya 

menyampaikan informasi, tetapi juga menyertakan sudut pandangnya 
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terhadap berita yang ditayangkan. Melalui penafsiran tersebut, media 

mengajak audiensnya untuk memperluas wawasan dan melakukan 

pembahasan lebih lanjut mengenai berita yang ditayangkan. 

c. Fungsi Pertalian (linkage) 

Fungsi pertalian menunjukan kemampuan media untuk menyatukan 

anggota masyarakat yang beragam, berdasarkan kepentingan dan minat 

yang sama tentang sesuatu. Kemampuan itu dilakukan melalui 

informasiyang ditayangkan. Anggota masyarakat yang tersebar di berbagai 

tempat menaruh perhatian pada informasi yang sama saat berita itu 

dittayangkan, sehingga secara tidak langsung mereka terhubung melalui 

media. Kesamaan kepentingan terhadap informasi yang disampaikan 

tersebut, dapat mendorong masing-masing anggota masyarakat untuk 

melakukan sebuah tindakan sebagai dampak dari penerimaan informasi. 

d. Fungsi penyebaran nilai-nilai (Transmission of values) 

Fungsi penyebaran nilai-nilai tersebut juga sebagai sosialisasi 

(socialization), yang mengacu pada cara individu mengadopsi perilaku dan 

nilai kelompok. Media massa menyampaikan informasi atau tanyangan 

yang dianggap sebagai gambaran perilaku sosial pada umumnya, dan 

kemudian ditonton oleh masyarakat yang menyajikan atau mendengar. 

e. Fungsi hiburan (Entertaiment) 

Fungsi hiburan dari komunikasi massa bertujuan untuk mengurangi 

ketegangan pikiran pada diri masyarakat melalui tayangan hiburan atau 

berita-berita ringan.  
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 Proses komunikasi secara sederhana digambarkan dengan komunikator 

mengirimkan pesan melalui saluran tertentu kepada komunikan. Berdasarkan 

proses tersebut, elemen-elemen pada komunikasi massa dapat dijabarkan sebagai 

berikut (Nurudin, 2009:95): 

a. Komunikator 

Komunikator pada komunikasi massa berbeda dengan komuniktaor pada 

umumnya. Komunikator pada komunikasi massa merupakan kumpulan 

orang yang bekerja sama, dan merupakan gabungan dari berbagai individu 

dalam sebuah lembaga media massa.  

1. Codes and Content 

Codes adalah sistim simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

komunikasi, yang dapat berupa kata-kata lisan, tulisan, foto, musik dan 

film (Moving pictures). Content atau isi media merujuk pada makna dari 

sebuah pesan. Codes dan content dalam komunikasi massa berinteraksi, 

sehingga codes dari masing-masing jenis media dapat memodifikasi 

persepsi khalayak atas pesan, walaupun content-nya sama. 

2. Gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering juga disebut sebagai penjaga gawang, 

berfungsi untuk memberikan penilaian akan penting atau tidaknya suatu 

informasi untuk ditayangkan. Gatekeeper menjaga agar media yang 

bersangkutan tidak menurunkan informasi yang melanggar peraturan 

penyiaran, menyinggung reputasi seseorang, tidak akurat, dan lain-lain. 

Setap media massa memiliki gatekeeper. Namun gatekeeper bukan bagian 
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dari struktur jabatan, karena gatekeeper adalah sebuah pelaksana fungsi. 

Contoh gatekeeper adalah penerbit, editor, produser, quality control (OC) 

dan lain-lain. 

3. Regulator 

Regulator memiliki peran yang hampir sama dengan gatekeeper. 

Perbedaannya, regulator menjalakan perannya di luar institusi media. 

Regulator bisa menghentikan aliran berita dan menghapus suatu informasi, 

namun tidak dapat menambah atau memulai informasi. Regulator 

menjalakan perannya dalam bentuk seperti sensor. 

4. Media 

Media pada komunikasi massa terbagi dalam media cetak dan media 

elektronik. Media cetak terdiri dari surat kabar dan majalah, sedangkan 

media elektrinik terdiri dari radio siaran, televisi dan media online 

(internet) 

5. Audiens 

Marshall Mc Luhan (Ardianto, dkk., 2012:15-17), menjabarkan audiens 

sebagai sentral komunikasi massa yang secara konstan dibombardir oleh 

media. Audiens dalam komunikasi massa memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

a. Audiens terdiri atas individu-individu yang memiliki pengalaman yang 

sama dan terpengaruh oleh hubungan sosial dan interpersonal yang 

sama. 

b. Audiens berjumlah besar. 

Tingkat kepuasan..., Sheila S. Demuti, FIKOM UMN, 2014



 

 

 

39 

c. Audiens bersifat heterogen, dimana individu-individu di dalam audiens 

mewakili berbagai kategori sosial. 

d. Audiens bersifat anonim. 

e. Audiens biasanya tersebar, baik dalam konteks ruang dan waktu. 

6. Filter 

Filter atau saringan dalam komunikasi massa berupa perbedaan budaya 

yang seringkali menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Filter 

menjadi saringan bagi seseorang dalam menyerap informasi. Penginderaan 

manusia yang berfungsi sebagai filter komunikasi dipengaruhi oleh 3 

kondisi yaitu budaya, tatanan psikologi dan kondisi fisik. 

7. Feedback (Umpan Balik) 

Feedback merupakan penanda kelengkapan suatu proses komunikasi, 

dengan diterimanya respon atau tanggapan oleh komunikator terhadap 

pesan yang disampaikan. Feedback dalam komunikasi massa dapat 

disampaikan audiens secara langsung kepada redaktur media massa. 

Feedback juga dapat berupa reaksi yang timbul dari pesan kepada 

komunikator. 

 

2.2.3 Internet (Media Online)  

 Media komunikasi baru dewasa ini membuat khalayak mengembangkan 

bisnis, ataupun informasi melalui media berteknologi canggih. Komunikasi massa 

adalah komunikasi kepada khalayak dengan menggunakan saluran-saluran 

komunikasi ini.  
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 Walaupun komunikasi massa biasanya merujuk pada surat kabar, video, 

Cassette Display, ROM, dan radio dan melebar kepada media baru (new media). 

New Media yang terdiri atas teknologi berbasis komputer. Teknologi komunikasi 

ini termasuk e-mail, internet, televisi kabel digital, teknologi video seperti DVD, 

pesan instan, (instan messaging- IM) dan telepon genggam (West dan Turner, 

2009:41). 

 Internet pertama kali didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat pada 

tahun 1969 dan didefinisikan sebagai jaringan luas komputer, yang dengan 

perizinan, dapat saling berkoneksi antara satu dengan yang lainnya untuk 

menyebarluaskan dan membagikan digital files, serta memperpendek jarak antar 

Negara. Tidak seperti radio dan televisi yang disiarkan di satu lokasi untuk 

diterima di daerah sekitarnya, internet mampu mengkoneksikan antara satu 

komputer dengan komputer lain. Sekaligus sebagai broadcaster dan receiver 

(Oetama, 2001:51). 

 Dengan adanya kemajuan teknologi, media menjadi sangat berpengaruh 

bagi umat manusia. Awalnya media online mulai memasuki kebudayaan 

komunikasi massa pada pertengahan tahun 1990-an di Amerika Seriktat, yang 

digunakan sebagai sarana menyebarkan foto pribadi dan media lain dengan teman 

dan keluarga, mem-posting portfolio, mengekspresikan opini atau observasi, 

menyiarkan produksi atau ciptaan sendiri yang menghibur, serta menghasilkan 

uang dari. Hanya dengan bermodalkan perangkat komputer yang sederhana dan 

koneksi internet yang ke depan akan lebih murah, orang bisa mengakses informasi 

pendidikan, berita bisnis, fashion dan lifestyle, dan juga perkembangan situasi 
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terkini di berbagai belahan dunia. Media ini pun sekarang dapat diakses di 

berbagai tempat yakni kafe, sekolah atau kampus, tempat kerja, bahkan rumah. 

Kelebihan lain dari internet terletak pada kecepatan dan kebebasan orang 

menggunakannya untuk berbagai alternatif informasi yang dapat diakses darinya 

(Oetama, 2001:27). 

 Perbedaan antara media baru dengan media konvensional secara kasat 

mata terlihat jelas sekali. Tokoh pers dan salah satu pendiri Kompas, Jacob 

Oetama (2001:12), menilai perkembangan media begitu marathon dalam 

perubahan teknologi informasi dengan tiga komponen yaitu Global, Serentak dan 

Interaktif. 

 Saat ini teknologi media massa telah mengalami perkembangan pesat 

dengan hadirnya internet. Bila pada awalnya komunikasi massa hanya berupa 

komunikasi satu arah, di era internet komunikasi massa telah berubah menjadi dua 

arah karena khalayak tidak hanya membaca namun dapat menulis berita atau 

tanggapan terhadap berita secara langsung (Oetama, 2001:28). Media dinilai 

semakin bersifat global, sebuah peristiwa di satu titik dunia dapat diketahui oleh 

bagian dunia lain karena sifat media yang sudah mengglobal tersebut.  

 Internet membawa banyak sekali keuntungan, kemudahan, pengetahuan 

akan teknologi-teknologi yang semakin canggih, dan juga membawa dampak atau 

pengaruh yang besar bagi para penggunanya. Berangkat dari hal tersebut kini 

banyak pihak menciptkan inovasi-inovasi terbaru dan menggunakan berbagai 

fasilitas yang disediakan internet sebagai media online untuk memenuhi 

kebutuhan informasinya. 
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 Media online memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh media cetak dan 

media elektronik dalam berita online (McLuhan, 1999:126) yaitu: 

a. Pembaca dapat menggunakan link untuk menawarkan pengguna (user) dalam 

membaca lebih lanjut pada setiap berita. 

b. Pembaca dapat memperbaharui berita secara langsung atau teratur 

c. Kurangnya keterbatasan ruang, namun informasi di online sangat luas 

d. Tersedianya penambahan suara, video dan konten online yang dimiliki media 

cetak 

e. Dapat menyimpan arsip online dari zaman ke zaman 

  

 

2.2.4 Gaya Berpakaian (Fashion) Sebagai Media Komunikasi 

 Gaya berpakaian atau biasa disebut fashion, menjadi bagian penting yang 

tidak dapat dilepaskan dari penampilan keseharian seorang individu. Pakaian ini 

dapat menyampaikan pesan bagi setiap individu kepada orang lain tentang diri 

mereka, seperti kata-kata tersohor dari Umberto Eco, seorang filosofi dari Italia, 

dikutip oleh Barnard (2011:39), yang seringkali disebut di dunia fashion, “I speak 

through my cloth” (Aku berbicara melalui pakaianku). 

 Fashion yang menyangkut busana, pakaian, kostum, dan dandanan ini 

merupakan suatu bentuk dari komunikasi artifaktual. Yang didefinisikan sebagai 

berikut:  

 “Komunikasi yang berlangsung melalui pakaian, dan penataan pelbagai 

artefak, misalnya, pakaian, dandanan, barang perhiasan, kancing baju, atau 

furnitur di rumah dan penataannya, ataupun dekorasi ruangan. Karena fashion 
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atau pakaian menyampaikan pesan-pesan nonverbal, ia termasuk komunikasi 

nonverbal (Barnard, 2011:7).” 

 Pakaian yang kita kenakan membuat pernyataan tentang busana kita. 

Bahkan jika bukan tipe orang yang terlalu peduli sosal busana, orang yang bersua 

dan berinteraksi dengan kita tetap akan menafsirkan penampilan kita seolah-olah 

kita sengaja membuat suatu pesan. Pernyataan ini membawa kita pada funsgi 

komunikasi dari pakaian yang kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam suasana formal maupun informal (Barnard, 2011:6). 

 Seperti yang dijelaskan diatas, pakaian memiliki berbagai fungsi, selain 

mempunyai fungsi dasar yaitu sebagai pelindung tubuh dari cuaca dan membantu 

seseorang menutupi bagian tubuhnya karena pakaian juga memiliki fungsi sebagai 

bentuk kesopanan. Sedangkan dalam fungsi komunikasi, pakaian dapat 

mengkomunikasikan siapa seseorang tersebut dari apa yang ia kenakan. Dari segi 

budaya, kelas sosial, umur, keeleganan dan keglamoran seseorang. Hal tersebut 

juga dapat mempengaruhi pikiran orang lain dan bagaimana mereka bersikap 

terhadap seseorang dilihat dari pakaian yang dikenakannya.  

  

2.2.5 Remaja 

 Periode remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak ke periode 

dewasa. Periode ini dianggap sebagai masa-masa yang amat penting dalam 

kehidupan seseorang khususnya dalam pembentukan keperibadian individu. 

Secara umum, periode remaja merupakan klimaks dari periode-periode 

perkembangan sebelumnya.  
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 Dalam periode ini apa yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya diuji 

dan dibuktikan sehingga dalam periode selanjutnya individu telah mempunyai 

suatu pola pribadi yang lebih mantap (Latifah, 2008).  

 Masa remaja pada umumnya dikelompokan tahapan perkembangan 

remaja, yaitu (Gunarsa dan Gunarsa, 1991:128): 

1. 12-14 thn : Remaja awal 

2. 15-17 thn : Remaja 

3. 18-21 thn : Remaja lanjut 

 Para remaja harus mengikuti standar budaya kawula muda bila mereka 

ingin diterima oleh kelompok teman sebayanya dan harus mempelajari standar 

perilaku dan nilai-nilai yang nantinya akan diubah sebelum mereka diterima oleh 

budaya dewasa. Misalnya, tatanan rambut dan gaya berpakaian yang menjadi 

standar kawula muda.  

 Pada kelompok remaja ini dunia nyata kawula muda sedang menyiapkan 

tempat di mana ia dapat menguji dirinya dan orang lain. Di dalam kelompok 

sebaya, ia akan dinilai oleh orang lain yang sejajar mengenai konsep yang 

terbentuk dalam dirinya. Kelompok sebaya/remaja ini akan memberikan tempat 

bagi kawula muda untuk bersosialisasi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku 

(Hurlock, 2010:206). 
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2.3 Kerangka Teoretis 

 Agar setiap permasalahan terselesaikan maka diperlukan suatu teori yang 

dapat diterima kebenarannya oleh masyarakat. Teori ini berfungsi sebagai alat 

untuk mencapai suatu pengetahuan yang sistematis dan untuk bimbingan 

penelitian.  

 Menurut Irawan Soehartono (1995:23), Teori adalah serangkaian asumsi 

konsep, konstruk, definisi dan proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena 

sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.  

 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan  teori 

tentang kebutuhan individu terhadap pesan-pesan media berdasarkan asas-asas 

manfaat dan kepuasan. Dalam hal ini adalah  kepuasan remaja putri di kalangan 

SMA Bakti Mulya 400 dalam membaca info fashion di media online 

fimelagirl.com yang akan dipaparkan sebagai berikut:  

2.3.1 Teori Uses and Gratifications 

 Uses and Gratifications (model kegunaan dan kepuasan) merupakan 

pengembangan dari model jarum hipodermik. Studi dalam bidang ini memusatkan 

perhatian pada penggunaan (uses) media untuk mendapatkan kepuasan 

(gratifications) atas kebutuhan seseorang. Oleh karena itu sebagian besar perilaku 

khalayak akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan (needs) dan kepentingan 

individu (Eriyanto, 2001:113). 

 Herbert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan 

teori ini pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses of Mass Communication: 

Current Perspectives on Gratification Research. Teori milik Blumer dan Katz ini 

Tingkat kepuasan..., Sheila S. Demuti, FIKOM UMN, 2014



 

 

 

46 

mengatakan bahwa pengguna media memaiknkan peran aktif untuk memilih dan 

menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media itu adalah pihak 

yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari 

sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, 

teori uses and gratifications mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan 

alternatif untuk memuaskan kebutuhannya (Nurudin, 2004:181). 

 Blumer dan Katz percaya bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak 

untuk menggunakan media. Sebaliknya, mereka percaya bahwa ada banyak alasan 

khalayak untuk menggunakan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen 

media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) 

mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada 

dirinya. Teori ini juga menyatakan mungkin bahwa media dapat mempunyai 

pengaruh jahat dalam kehidupan (Nurudin, 2004:182).  

  Adapun asumsi-asumsi dasar dalam pendekatan uses and gratifications 

menurut Katz, Blumler dan Gurevitch dalam Rakhmat (2007:205) : 

1. Khalayak dianggap aktif: artinya sebagian penting dari penggunaan media 

massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

khalayak. 

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

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 

bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana 
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kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung pada 

perilaku khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilihan media massa disimpulak dari data yang 

diberikan anggota khalayak: artinya orang dianggap cukup mengerti untuk 

melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

5. Penelitian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khlayak. 

 

 Pada tahun 1982, Philip Palmgreen mengkodifikasikan berbagai teori Uses 

and Gratifications. Palmgreen membuat model untuk mengukut kepuasan suatu 

individu. Konsep mengukur kepuasan ini disebut GS (Gratification Sought) dan 

GO (Gratification Obtained). GS merupakan motif/tujuan yang mendorong 

individu mengkonsumsi media. Sedangkan GO adalah kepuasan yang nyata yang 

diperoleh seseorang setelah mengkonsumsi suatu jenis media tertentu (Palmgreen, 

dalam Kriyantono, 2006:211).   

 Model yang dikemukakan oleh Palmgreen adalah yang paling sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Disini Palmgreen juga menggunakan 

dasar yang sama yaitu orang mengkonsumsi suatu media didorong oleh motif-

motif tertentu, dan media berusaha untuk memenuhi motif-motif khalayak 

tersebut dan jika motif tersebut terpenuhi maka kebutuhan khalayak dianggap 

terpenuhi. Sehingga media yang mampu memenuhi kebutuhan khalayak inilah 

yang disebut media yang efektif. Motif-motif inilah yang nantinya dijadikan 

acuan oleh peneliti untuk mengukur kepuasan yang ingin diteliti, yaitu kepuasan 
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remaja putri SMA Bakti Mulya 400 dalam membaca info fashion di media online 

fimelagirl.com.    

 Denis McQuail, (1991:72) mengemukakan kemungkinan penggunaan 

media dan jenis-jenis penggunaan motif gratifikasi (GS) dengan membedakan 

empat bagian, namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga motif 

yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, yaitu: 

1. Motif Informasi; pengguna dikatakan memiliki motif informasi apabila 

mereka: 

a. Dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan 

dengan lingkungan masyarakat terdekat 

b. Dapat mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa dan kondisi 

yang berkaitan dengan keadaan dunia 

c. Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai pendapat 

d. Dapat memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan 

2. Motif identitas pribadi; pengguna dikatakan memiliki motif identitas 

pribadi apabila mereka: 

a. Dapat menemukan penunjangan nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadi remaja putri itu sendiri 

b. Dapat mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media 

c. Memperoleh nilai lebih sebagai remaja putrid 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial; pengguna dikatakan memiliki motif 

integrasi dan interaksi sosial apabila mereka; 

a. Memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati sosial 
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b. Dapat menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial dengan 

orang lain di sekitarnya 

c. Dapat menjalankan peran sosial sebagai remaja putri 

d. Keinginan untuk dekat dengan orang lain 

e. Keinginan untuk dihargai oleh orang lain  

 Sedangkan kategori kepuasan (GO) yang diperoleh dalam penelitian ini 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Kepuasan Informasi; pengguna dikatakan mendapatkan kepuasan informasi 

apabila mereka: 

a. Dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan 

dengan lingkungan masyarakat terdekat 

b. Dapat mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa dan kondisi 

yang berkaitan dengan keadaan dunia 

c. Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai pendapat 

d. Dapat memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan 

2 Kepuasan identitas pribadi; pengguna dikatakan mendapatkan kepuasan 

identitas pribadi apabila mereka: 

a. Dapat menemukan penunjangan nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadi remaja putri itu sendiri 

b. Dapat mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media 

c. Memperoleh nilai lebih sebagai remaja putrid 

1. Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial; pengguna dikatakan mendapatkan 

kepuasan integrasi dan interaksi sosial apabila mereka; 
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a.   Memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati sosial 

b. Dapat menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial dengan 

orang lain di sekitarnya 

c. Dapat menjalankan peran sosial sebagai remaja putri 

d. Keinginan untuk dekat dengan orang lain 

e. Keinginan untuk dihargai oleh orang lain  
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Bagan 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.   Hipotesis  

  

 

 

 

Teori Uses and Gratification adalah teori yang menjelaskan bahwa 
khalayak berperan aktif dalam memilih media berdasarkan kesadaran dan 
motivasi dalam menggunakannya. Khalayak ini memiliki wewenang dalam 
memperlakukan media, termasuk dalam memilih dan menggunakan media 
tersebut untuk memenuhi kebutuhan akan informasinya. 

Fimelagirl.com merupakan media online dari Indonesia yang memiliki 
target audiens remaja putri Indonesia yang modern dan memiliki mobilitas 
yang tinggi. Fimelagirl.com berusaha memberikan berbagai informasi 
berkualitas seputar gaya hidup, dengan didominasi oleh informasi fashion 
yang beraneka ragam, tidak terbatas dan up to date.  

Gratification Sought 
(GS) adalah 
Motif/tujuan 
penggunaan media 
online 
fimelagirl.com 
dalam membaca info 
fashion 

Gratification 
Obtained (GO) 
adalah kepuasan 
nyata yang diperoleh  
setelah membaca 
info fashion di 
fimelagirl.com. 

Penelitian dilakukan terhadap remaja putri SMA Bakti Mulya 400 Pondok 
Pinang yang membaca info fashion di fimelagirl.com, kelas 10, 11, dan 12.  

Hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat diperoleh hasil perbandingan 
yang mana yang lebih besar presentasinya antara GS dan GO. Kemudian 
akan diketahui apakah media online fimelagirl.com menimbulkan kepuasan 
pada para pembaca info fashion di rubrik fashion media online tersebut. 
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2.5  Hipotesis Teoretis 

Menurut Sugiyono (2012:64), hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan 

hipotesis sebagai berikut: 

 Dengan menggunakan teori uses and gratification, khalayak akan 

menentukan sendiri apa saja kebutuhan (GS) mereka yang mendorong untuk 

menggunakan suatu media sebagai sumber pemenuhan kebutuhan mereka. Setelah 

menggunakan media tersebut, kemudian khalayak akan memperoleh suatu 

kepuasan (GO). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tingkat kepuasan  

didorong oleh suatu motif tertentu. 
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