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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah skripsi dari Yusmaluddin Sony Santoso salah 

satu mahasiswa Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta Fakultas Ilmu 

Komunikasi 2003. Judul penelitian tersebut adalah “Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Pemberitaan Surat Kabar Pontianak Post mengenai Peledakan Bom 

Bali”.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori uses and 

gratifications dengan pendekatan deskriptif dan metode survei. Tujuan 

penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan yang diharapkan 

responden terhadap pemberitaan surat kabar Pontianak post mengenai peledakan 

bom Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaca tidak merasa puas 

terhadap penyajian berita peledakan bom Bali pada surat kabar Pontianak Post 

dalam arti bahwa GS>GO.

Penelitian kedua adalah skripsi dari Laurensia Vianney Ongko salah satu 

mahasiswi Universitas Kristen Petra Surabaya Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan 

Ilmu Komunikasi 2011. Judul penelitian tersebut adalah “Kepuasan Pembaca 

Majalah GoGirl! Di Surabaya Terhadap Majalah GoGirl!”.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori uses and 

gratifications dengan pendekatan deskriptif dan metode survei. Tujuan 

penelitiannya adalah Untuk mengetahui kepuasan pembaca majalah GoGirl! Di
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Surabaya terhadap majalah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor 

mean GS<GO, dengan kata lain pembaca memperoleh kepuasan setelah membaca 

majalah GoGirl! yang meliputi perolehan informasi.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian Oleh

Yusmauluddin Sony 
Santoso

Universitas Moestopo 
(Beragama)

Jakarta
Fakultas Ilmu 
Komunikasi

2003

Penelitian Oleh

Laurensia Vianney 
Ongko

Universitas Kristen 
Petra

Surabaya
Fakultas Ilmu 
Komunikasi

2011

Penelitian Oleh

Syahdimar Anggita
Universitas Multimedia 

Nusantara
Tangerang

Fakultas Ilmu 
Komunikasi

2010

Judul “Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Pemberitaan 

Surat Kabar Pontianak 

Post mengenai Peledakan 

Bom Bali.”

“Kepuasan Pembaca 

Majalah GoGirl! Di 

Surabaya Terhadap 

Majalah GoGirl!”

“Tingkat Kepuasan 

Pembaca Remaja Putra 

Terhadap Rubrik Musik di 

Majalah Hai Edisi Agustus 

2013 – Agustus 2014 

(Survei pada Pembaca 

Remaja Putra usia 15 – 18

tahun yang Berlangganan 

Majalah Hai).”

Tujuan Mengetahui tingkat 

kepuasan yang 

diharapkan responden 

terhadap pemberitaan 

surat kabar Pontianak 

post mengenai 

peledakan bom Bali.

Mengetahui 

kepuasan pembaca 

majalah GoGirl! Di 

Surabaya terhadap 

majalah tersebut.

Mengetahui seberapa besar 

tingkat kepuasan pada 

pembaca terhadap rubrik 

musik di majalah Hai edisi 

Agustus 2013 – Agustus 

2014.
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Teori Uses and Gratifications Uses and Gratifications Uses and Gratifications

Metode Survei Survei Survei

Hasil GS > GO GS < GO
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2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Komunikasi Massa

Secara umum komunikasi massa diartikan sebagai 

komunikasi yang menggunakan media massa yang memerlukan 

suatu media seperti surat kabar, majalah, radio, atau televisi. 

Menurut Wilbur Schramm dalam buku Komunikasi Massa 

mengatakan bahwa untuk berlangsungnya suatu kegiatan 

komunikasi, minimal diperlukan tiga komponen yaitu source, 

message, destination.

Joseph R. Dominick (Wahyuni, 2013:2) mendefinisikan 

komunikasi massa sebagai suatu proses dimana suatu organisasi 

yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi 

dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, heterogen, 

dan tersebar.

Definisi lain tentang komunikasi massa dikemukakan oleh 

Wright dalam Liliweri (1991) merupakan suatu bentuk komunikasi 

yang menggunakan media dalam menghubungkan komunikator dan 

komunikan secara bersamaan, berjumlah banyak, bertempat tinggal 

yang berpencar, sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. 

Wrigth juga menambahkan komunikasi massa dalam tiga ciri, yaitu 

(Wahyuni, 2013:2)

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, 

heterogen, dan anonim.
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2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadualkan 

untuk mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara 

serempak dan bersifat sementara.

3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah 

organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya 

besar.

2.2.1.1 Karakteristik Komunikasi Massa

Karakteristik komunikasi massa menurut Onong Uchjana Effendy adalah:

1. Komunikator Terlembaga

Komunikasi massa melibatkan lembaga dimana komunikatornya 

bergerak dalam organisasi yang kompleks, dilihat dari kronologis 

proses penyusunan pesan yang dilakukan oleh komunikator 

sampai pesan tersebut diterima oleh komunikan.

2. Pesan Bersifat Umum

Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta atau opini, namun 

tidak semua fakta dan peristiwa yang terjadi di sekeliling kita 

dapat dimuat di media massa, pesan komunikasi massa yang 

dikemas dalam bentuk apapun harus memenuhi kriteria penting 

atau menarik bagi komunikan.

3. Komunikannya Heterogen

Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal 

komunikan karena komunikasinya menggunakan media dan tidak 
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bertatap muka. Komunikan bersifat heterogen karena terdiri dari 

berbagai lapisan masyarakat yang berbeda yang dapat 

dikelompokkan berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, budaya, agama, dan tingkat ekonomi.

4. Media Massa Menimbulkan Keserempakan

Salah satu kelebihan komunikasi massa adalah jumlah sasaran 

khalayak yang tidak terbatas. Komunikan yang banyak tersebut 

secara serempak dapat memperoleh pesan yang sama walaupun 

berada dalam keadaan terpisah.

5. Mengutamakan Isi daripada Hubungan

Pesan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan sistem tertentu 

dan disesuaikan dengan karakteristik media massa yang akan 

digunakan.

6. Bersifat Satu Arah

Karena dilakukan melalui media massa, maka komunikator dan 

komunikannya tidak melalui kontak langsung. Komunikator secara 

aktif menyampaikan pesan, dan komunikan aktif menerima pesan.

7. Stimuli Alat Indera Terbatas

Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indera bergantung pada 

jenis media massa yang digunakan oleh khalayak. Pada majalah 

pembaca hanya melihat isi pada media tersebut.Sedangkan ada 

televisi dan film, khalayak menggunakan alat indera penglihatan 

dan pendengaran.
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8. Umpan Balik Tertunda

Umpan balik sebagai respon mempunyai volume yang tidak 

terbatas pada komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi massa, 

umpan balik tertunda karena komunikasi terjadi melalui media, 

dimana komunikator tidak berhadapan langsung dengan 

komunikan. Sehingga komunikan tidak dapat memberikan 

responnya secara langsung pada saat komunikator menyampaikan 

pesan (Effendy, 2005:21).
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2.2.1.2 Fungsi Komunikasi Massa

Selain ciri-ciri yang telah dijelaskan sebelumnya, komunikasi 

massa pun memiliki beberapa fungsi yaitu (Dominick, 2007:14-17):

1. Pengawasan (surveillance), merujuk pada pengumpulan dan 

penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di 

sekitar kita. Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua yaitu 

pengawasan peringatan (warning or beware surveillance), dan 

pengawasan instrumental (instrumental surveillance).

2. Penafsiran (interpretation), merujuk pada perluasan wawasan 

kepada khalayak dan membahasnya lebih lanjut dalam komunikasi 

interpersonal atau komunikasi kelompok.

3. Pertalian (linkage), media massa dianggap dapat menyatukan

khalayak beragam sehingga membentuk suatu pertalian berdasarkan 

kepentingan dan minat yang sama.

4. Penyebaran nilai-nilai (transmission of values), media massa

memperlihatkan kepada khalayak bagaimana mereka bertindak dan 

apa yang disampaikan dan diharapkan kepada khalayak.

5. Hiburan (entertainment), mengurangi ketegangan pada khalayak 

dengan menyediakan informasi hiburan melalui media massa.

Fungsi lain tentang komunikasi massa juga dikemukakan oleh 

Effendy (2007:18) secara umum yaitu:

1. Fungsi Informasi
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Media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, berbagai 

informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa pun bersangkutan 

dengan kepentingannya.

2. Fungsi Pendidikan

Media massa banyak menyajikan hal-hal yang bersifat mendidik.

3. Fungsi Memengaruhi

Media massa dapat memengaruhi khalayaknya baik yang bersifat 

pengetahuan (cognitive), perasaan (affective), maupun tingkah laku 

(conative).

2.2.2 Media Massa

2.2.2.1 Definisi Media Massa

Secara umum definisi media massa adalah sarana penyampaian 

pesan yang berhubungan langsung dengan khalayak misalnya melalui 

radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Media adalah bentuk jamak dari 

medium yang berarti tengah atau perantara. Sedangkan Massa berasal 

dari bahasa inggris yaitu mass yang memiliki arti kelompok atau 

kumpulan. Dengan demikian pengertian media massa adalah suatu 

perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya 

satu sama lain (Soehadi, 1978:38).

Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak (Cangara, 

2004:134). Khalayak yang dimaksud adalah komunikan dari komunikasi 
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massa yang berjumlah banyak. Media sebagai perantara berfungsi untuk

memperlancar proses komunikasi massa sesuai dengan yang diharapkan 

oleh komunikator.

Sebagai salah satu alat komunikasi yang dikonsumsi oleh 

masyarakat luas, media massa berfungsi untuk menyampaikan informasi, 

penilaian, atau gambaran umum mengenai berbagai peristiwa. Dalam hal 

ini, media juga mempunyai kemampuan sebagai suatu institusi yang 

dapat membentuk opini dan berkembang menjadi sebuah kelompok 

penekan suatu ide atau gagasan yang direpresentasikan dalam konteks 

kehidupan yang lebih empiris (Sobur, 2006:87).

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam 

memberikan informasi dan mempengaruhi khalayak. Pemilihan media 

yang tepat tentunya akan memberikan kepuasan kepada khalayak dalam 

menyerap pesan dengan jelas dan mudah diakses sehingga terciptanya 

kepuasan dari harapan tentang informasi yang ingin didapat.

2.2.2.2 Karakteristik Media Massa

Sebuah media dapat dikatakan media massa jika memiliki suatu 

karakter tertentu. Menurut Cangara (2006) karakteristik media massa 

adalah:

1. Bersifat lembaga

Pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang mulai dari 

pengumpulan, pengelolaan, sampai penyediaan informasi.
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2. Bersifat satu arah

Komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya 

dialog antara pengirim dan penerima.

3. Meluas dan serempak

Media memiliki kecepatan, bergerak secara luas dimana informasi 

yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang 

sama.

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis

5. Bersifat terbuka, Pesan diterima oleh siapa saja dan dimana saja 

tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku.

2.2.3 Majalah

2.2.3.1 Definisi Majalah

Menurut definisinya, majalah adalah penerbitan berkala yang 

isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan, dan topik aktual 

yang patut diketahui pembaca, dan menurut kala penerbitannya 

dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan, dan 

sebagainya. Sedangkan menurut pengkhususan isinya dibedakan atas 

majalah berita, wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan 

tertentu, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994:615).

Majalah adalah alat media massa berupa buku ukuran besar yang 

berisi informasi (isi lengkap) yang terbit secara berkala atau waktu yang 
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tetap, misalnya setiap minggu dan bulan. Majalah biasanya berisikan 

mengenai tulisan feature dan ilustrasi. (Dedi, 2003:5).

Pengertian lainnya tentang majalah dijelaskan bahwa majalah 

adalah publikasi atau terbitan berkala yang memuat artikel, depth 

reporting, berita investigative, cerita, mitos, dan legenda. Secara umum, 

bentuk majalah terbagi atas majalah foto, majalah anak-anak, majalah 

berita, majalah ilmiah, majalah keagamaan, majalah keluarga, majalah 

perusahaan, majalah remaja, majalah sari tulisan, majalah wanita, 

majalah laki-laki, majalah kesehatan, majalah olahraga, dan majalah 

hiburan,

Menurut sejarah perkembangan media cetak, majalah lebih dahulu 

melakukan kegiatan jurnalisme interpretatif dibandingkan dengan Koran, 

karena interpretasi menjadi suatu sajian utama bagi majalah dan 

pembacanya dalam arti majalah sengaja menyajikan suatu tinjauan atau 

analisis terhadap suatu peristiwa secara mendalam. Di Indonesia sendiri, 

sejarah majalah berawal dari dengan diterbitkannya majalah bulanan 

pertama yaitu Pantja Radja pada tahun 1945dan majalah mingguan yaitu 

Menara Merdeka pada tahun 1945.

Mengacu pada sasaran khalayak yang spesifik, maka secara umum 

majalah berfungsi sebagai suatu media informasi tentang berbagai 

peristiwa, hiburan, pendidikan yang berfungsi mendidik, dan fungsi yang 

utama yaitu informasi. Majalah pun memiliki klasifikasi majalah yang 

dibagi menjadi lima kategori utama, yaitu:
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1. General Consumer Magazine (Majalah konsumen umum)

2. Business Publication (Majalah Bisnis)

3. Literacy reviews and academic journal (Kritik sastra dan 

majalah ilmiah)

4. Newsletter (Majalah khusus terbitan berkala)

5. Public Relations Magazines (Majalah Humas)

2.2.3.2 Karakteristik Majalah

Majalah merupakan suatu media yang terbilang simple 

organisasinya, lebih relatif dimana mudah dalam mengelola isinya, serta 

diterbitkan pula oleh kelompok masyarakat yang dengan leluasa dapat 

menentukan bentuk, jenis, dan sasaran khalayak yang dituju. Majalah 

pun dapat dibedakan dengan surat kabar karena majalah memiliki 

karakteristik tersendiri, yaitu

1. Penyajian dilakukan lebih mendalam

Frekuensi terbitan majalah pada umumnya adalah 

mingguan, sehingga para reporter nya lebih leluasa dan 

memiliki waktu banyak dalam melakukan suatu analisis 

terhadap peristiwa yang akan disajikan. Dengan begitu, 

penyajian berita dan informasinya dapat dibahas.Berita-berita 

yang disajikan oleh majalah dapat terpercaya karena disajikan 

sesuai fakta seperti reverensi buku yang relevan, wawancara 
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langsung kepada narasumber dan observasi lapangan dari 

tempat terjadinya peristiwa.

2. Nilai aktualitas lebih lama

Apabila nilai aktualitas pada surat kabar hanya berumur 

satu hari, maka nilai aktualitas pada majalah bisa mencapai satu 

minggu.

3. Gambar/foto lebih banyak

Untuk memiliki ulasan yang lebih menarik, majalah juga 

dilengkapi pilihan gambar/foto yang lengkap dengan ukuran 

besar dan berwarna Jumlah halaman dalam majalah yang 

terbilang banyak secara umum disajikan 

4. Cover sebagai suatu daya tarik

Selain foto, kover atau sampul majalah juga merupakan 

suatu daya tarik sendiri bagi pembeli.Kover majalah biasanya 

menggunakan gambar atau warna yang menarik.Dengan 

menariknya sisi dari kover majalah, biasanya menunjukkan ciri 

khas dari majalah tersebut sehingga secara sepintas pembaca 

dapat mengidentifikasi majalah tersebut. (Elvinaro, 2004:111).
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2.2.4 Rubrik

    2.2.4.1 Rubrik Musik di Majalah Hai

Sebagai salah satu majalah remaja Indonesia yang dikenal dengan 

penyajian informasi musik secara lengkap maka berikut adalah 

beberapa rubrik musik yang terdapat pada majalah Hai:

� JKT48 Corner

Merupakan salah satu rubrik terbaru yang diluncurkan sejak tahun 

2013 mengenai info-info ter-update dari grup musik JKT48 yang 

terdiri dari berbagai event, wawancara oleh WOTA, dan ulasan 

mengenai profil dari personil JKT48.

� Musik_Hai

Merupakan rubrik khusus dari hasil liputan konser-konser dalam 

negeri maupun luar negeri yang ditampilkan secara eksklusif dengan 

menyediakan informasi lengkap mulai dari foto-foto, artikel tentang 

peliputan konser band dari hari pertama hingga hari terakhir konser,

serta wawancara khusus dari band-band tersebut.

� HaiTop

Merupakan chart tangga lagu ter-update yang terdiri dari Hai Pop 

(sepuluh tangga lagu musik luar negeri), Hai Rock (sepuluh tangga 

lagu musik rock luar negeri), dan Hai Sepuluh (sepuluh tangga lagu 

musik dalam negeri).Dalam rubrik HaiTop juga terdapat news update 

dari pemberitaan luar negeri maupun dalam negeri.

� Hai Detektor
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Merupakan pemberitaan tentang newcomer atau pendatang baru 

dari musik dalam negeri.

� Demo Page

Merupakan informasi mengenai band-band dalam negeri hasil dari 

audisi Hai Demos yang setiap tahunnya diadakan oleh Majalah Hai 

untuk diterbitkan ke industri musik Indonesia.

� Demos Chart

Merupakan chart sepuluh tangga lagu dari band-band Hai Demos.

� Referensi

Merupakan informasi musik luar negeri atau dalam negeri 

mengenai review album baru atau single terbaru dari band-band luar 

maupun dalam negeri dengan sajian rating dan komentar khusus dari 

redaksi Hai untuk memudahkan pembaca dalam menilai mengenai 

album atau lagu terbaru dari band-band yang sedang diperbincangkan

� What’s On

Merupakan hasil dari liputan event-event terbaru seperti pentas seni

yang diadakan oleh berbagai SMP maupun SMA di Indonesia, 

launching band-band dan musik-musik terbaru, serta acara-acara yang 

diadakan setiap tahunnya.
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2.2.5 Khalayak / Audience

2.2.5.1 Definisi Khalayak

Marshall McLuhan dalam Komunikasi Massa Suatu Pengantar 

(2014:40) menjelaskan audience sebagai suatu sentral komunikasi massa

yang secara konstan dibombardir oleh media. Media mendistribusikan 

informasi yang masuk pada masing-masing individu audience hampir 

tidak bisa menghindar dari informasi yang dihadirkan oleh media massa 

sehingga individu tersebut dapat menerima ribuan informasi dari media 

massa.

Pengertian lainnya menjelaskan bahwa audience merupakan salah 

satu aktor dari proses komunikasi sehingga baik tidaknya suatu proses 

komunikasi sangat ditentukan oleh audience atau khalayak (Nurudin, 

2009:97)

Frank Biocca mendiskusikan lima ciri khalayak aktif (Biocca, 

dalam Anderson, 1988:51-80) yaitu:

1. Selektivitas (selectivity), Khalayak aktif adalah khalayak yang 

selektif terhadap media yang mereka gunakan.

2. Utilitarianisme (utilitarianism), khalayak aktif dalam 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan 

tujuan-tujuan khusus.

3. Kesengajaan (intensionality), mengisyaratkan penggunaan isi 

media mempunyai tujuan tertentu.
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4. Keterlibatan (involvement), khalayak secara aktif mengikuti, 

memikirkan, dan menggunakan media.

5. Tahan terhadap pengaruh (impervious to influence), khalayak 

aktif dipercaya tahan terhadap pengaruh. Dengan kata lain, 

mereka tidak dengan mudah dibujuk oleh media lain.

2.2.4.2 Karakteristik Khalayak

Dalam proses komunikasi pada komunikasi massa, penerimanya 

adalah khalayak pendengar (listeners), khalayak pembaca (readers), dan 

khalayak pemirsa (viewers) (Ardianto, 2014:43), maka khalayak

komunikasi massa memiliki berbagai karakteristik yaitu:

1. Khalayak massa terdiri dari jumlah yang besar

2. Khalayak media massa tersebar luas

3. Khalayak dapat berinteraksi dengan media yang mereka pilih

4. Terdiri dari lapisan masyarakat heterogen

5. Tidak terorganisir dan bergerak sendiri (Bungin, 2006:75-77).

2.2.5 Remaja

2.2.5.1 Definisi Remaja

Masa remaja disebut sebagai masa antara atau masa peralihan 

seorang anak.Masa-masa ini ditandai dengan masa krisis dimana seorang 

anak mengalami pencarian identitas diri dan tidak lagi merasa dirinya 

kanak-kanak, tapi juga belum mencapai dewasa (Permana, 2012:4). Remaja
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memiliki periode antara usia 14-21 tahun, dari masa-masa remaja awal 

berusia 14-17 tahun dan remaja akhir yaitu usia 17-21 tahun.

Hurlock (2006) menjelaskan bahwa remaja berasal dari bahasa 

latin yaitu adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. 

Istilah adolescere mempunyai arti yang cukup luas: mencakup kematangan 

mental, emosional, sosial, dan fisik.

Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu 
berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi 
merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada 
dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. 
Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, 
kurang lebih berhubungan dengan masa puber.Termasuk juga dengan 
perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas 
dari cara berpikir remaja memungkinkannya untuk mencapai integrasi 
dalam hubungan sosial (Hurlock, :206)

Sedangkan Dalam buku Psikologi Remaja (Sarwono, 2008:9), 

dijelaskan bahwa World Health Organization (WHO) memberikan definisi 

tentang remaja yang lebih bersifat konseptual.Dalam definisi tersebut 

dikemukakan tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. 

Maka, secara lengkap definisi remaja adalah suatu masa ketika:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-

tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual.

2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa.

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri (Muangman, 1980:9).
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Dari definisi yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula ciri-ciri dari 

remaja yaitu pencarian identitas diri mereka dan memantapkan nilai-nilai, 

norma-norma sosial yang cocok dengan peran dirinya. Masa remaja ini 

dikatakan sebagai masa yang paling banyak memiliki peran perkembangan 

dari anak, dari seluruh masa-masa tahapan berkembangnya pemikiran 

seseorang, fisik, hingga emosional diri suatu individu.

Di Indonesia sendiri, batasan remaja yang mendekati batasan PBB 

tentang pemuda adalah dalam kurun usia 14-24 tahun. Hal tersebut 

dikemukakan dalam sensus penduduk di tahun 1980.Menurut hasil sensus di 

tahun tersebut jumlah remaja di Indonesia adalah sebanyak 18,5% dari 

seluruh penduduk Indonesia (Sarwono, 2008:10).

Di umur yang masih sangat muda dimana emosi pada remaja 

cenderung mudah berubah-ubah membuat remaja menyalurkannya melalui 

suatu minat tetrtentu.Dengan banyaknya tekanan yang berasal dari 

lingkungan sekolah dan kegiatan sehari-hari membuat remaja cenderung 

memilih minat yang mereka sukai.Salah satunya yaitu membaca.

Membaca adalah salah satu kegiatan ringan yang digemari oleh 

remaja, karena remaja telah membatasi waktunya untuk membaca sebagai 

rekreasi, mereka cenderung lebih menyukai membaca majalah daripada 

buku-buku (Hurlock, 2003:216).Remaja menganggap majalah sebagai salah 

satu kebutuhan di era globalisasi, agar dapat mengetahui dan mengikuti 

perkembangan yang sedang terjadi di seluruh negara sekarang ini.
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2.3 Teori Uses and Gratifications

2.3.1 Definisi Teori Uses and Gratifications

Teori Uses and Gratifications pada dasarnya menggunakan media

massa berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap berusaha 

memenuhi motif khalayak. Jika motif-motif ini terpenuhi, maka kebutuhan 

khalayak juga akan terpenuhi sehingga pada akhirnya media yang mampu 

memenuhi kebutuhan khalayak adalah media yang efektif (Kriyantono, 

2006:208). Studi dalam teori ini memusatkan pada penggunaan (uses) media 

untuk mendapatkan suatu kepuasan (gratifications) atas kebutuhan 

seseorang.

Penggunaan media massa adalah salah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan psikologis dan efek media dianggap sebagai stimulasi ketika 

kebutuhan informasi yang diinginkan oleh khalayak terpenuhi. Dalam teori 

uses and gratifications terdapat pula unsur motif untuk memenuhi 

kebutuhan khalayaknya.Motif tersebut menjadikan khalayak menggunakan 

media untuk mencari kepuasan dan kebutuhan informasi sesuai yang 

mereka inginkan.Penggunaan media cenderung kepada jumlah waktu yang 

digunakan oleh khalayak dalam menggunakan informasi, jenis media, dan 

hubungan antara pembaca dengan isi media secara keseluruhan.

Menurut Philip Palmgreen (1985:227), riset uses and gratifications 

memfokuskan pada motif sebagai variabel independen yang memengaruhi 

penggunaan media, yaitu khalayak menggunakan media sebagai suatu 

dorongan dari motif-motif tertentu. Dengan kata lain apakah khalayak 
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mendapatkan kepuasan informasi setelah menggunakan media yang mereka 

pilih

Katz, Blummer & Gurevitch dalam buku Pengantar Teori 

Komunikasi: Analisis dan Aplikasi (West & Turner, 2007:104) menjelaskan 

mengenai asumsi dasar dari teori Uses and Gratifications, yaitu:

1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan.

2. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan 

media tertentu terdapat pada anggota khalayak

3. Media berkompetensi dengan sumber lainnya untuk kepuasan 

kebutuhan.

4. Orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media

mereka, minat, dan motif sehingga dapat memberikan sebuah 

gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para 

peneliti

5. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh 

khalayak.

Dari beberapa asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa khalayak 

aktif dalam menggunakan isi media tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

dalam dirinya yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan informasi dalam 

penggunaan media tersebut. Dalam hal ini, khalayak berperan dalam 

menentukan media yang digunakan serta memilih informasi apa yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka.
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McQuail (1972) mengidentifikasi beberapa cara untuk 

mengklasifikasikan kebutuhan dan kepuasan khalayak.Klasifikasi tersebut 

mencakup pengalihan (Diversion), hubungan personal (Personal 

relationship), identitas personal (Personal identity), dan pengawasan 

(Surveillance) (West & Turner, 2007:105).

Selain klasifikasi dalam kebutuhan dan kepuasan khalayak 

terhadap isi media, Littlejohn (1996) mengatakan bahwa kepercayaan 

seseorang tentang isi media dapat dipengaruhi oleh:

1. Budaya dan institusi sosial seseorang termasuk media itu sendiri.

2. Keadaan-keadaan sosial seperti ketersediaan media.

3. variabel-variabel psikologis tertentu.

Kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai akan menentukan 

pencarian kepuasan sehingga menentukan perilaku konsumsi terhadap 

media seseorang. pengaruh media tertentu akan dirasakan, dan akhirnya 

akan memberikan umpan balik kepada kepercayaan individu terhadap media 

yang mereka pilih.

2.3.2 Model Teori Uses and Gratifications

Katz dan Dennis McQuail (1975) menggambarkan logika yang 

mendasari suatu penelitian dari model uses and gratifications sebagai 

berikut:
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Bagan 2.1

(Sumber: Kriyantono, 2006:208)

Model uses and gratifications membahas tentang motif-motif 

dalam model tersebut dalam proses pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, 

individu memiliki harapan bahwa dengan mengonsumsi atau menggunakan 

media massa tertentu pada akhirnya akan memenuhi kebutuhannya 

(Adrianto, 2006:75). Hal tersebut menuntun individu dalam mengonsumsi 

media massa contohnya dalam membaca isi rubrik pada majalah.

Faktor Sosial 

Psikologis 

menimbulkan

Kebutuhan 
yang 
menimbulkan

Harapan-

harapan 

terhadap 

media 

atau 

sumber 

lain yang 

mengarah 

pada 

Berbagai pola 
pengharapan 
media

Menghasilkan 
gratifikasi 
kebutuhan

Konsekuensi 
lain yang tidak 
diinginkan
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2.3.3 Gratifications Sought dan Gratifications Obtained

Konsep dasar teori ini adalah meneliti asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa 

yang membawa pada terpaan media yang berlainan, dan menimbulkan 

pemenuhan kebutuhan pada khalayak (Rakhmat, 2001:205). Dengan kata 

lain, konsep tersebut mempertanyakan apakah motif-motif khalayak dapat 

terpenuhi oleh media yang mereka pilih, dan apakah khalayak puas setelah 

menggunakan media tersebut. Konsep pengukur kepuasan ini disebut GS 

(Gratifications Sought) dan GO (Gratifications Obtained).

Gratifications Sought adalah kepuasan yang dicari atau diinginkan 

oleh individu ketika mengonsumsi suatu jenis media tertentu.Gratifications 

Sought adalah suatu motif yang mendorong seseorang mengonsumsi media 

(Kriyantono, 2009:210), Secara mendasar, motif dari seseorang dalam 

mengonsumsi media massa didefinisikan sebagai suatu dorongan dalam 

membentuk tindakan dan perilaku individu (Arens, 1996:119).

Sedangkan Gratifications Obtained adalah kepuasan nyata yang 

diperoleh seseorang setelah mengonsumsi suatu jenis media tertentu. 

Dengan kata lain, Gratifications Sought terbentuk dari kepercayaan 

seseorang mengenai apa yang media dapat berikan dan evaluasi seseorang 

mengenai isi media. (Palmgreen, 1985:27
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Bagan 2.2

Model Expectancy Values

(Sumber: Kriyantono, 2006:212)

Indikator terjadinya kepuasan yang dimiliki oleh pembaca setelah 

mengakses informasi dari GS dan GO adalah:

1. Jika mean skor GS lebih besar dari mean skor GO (GS > GO), maka 

terjadi kesenjangan kepuasan, karena kebutuhan yang diperoleh 

lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. 

Maka, media tidak dapat memuaskan kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan oleh khalayaknya.

2. Jika mean skor GS sama dengan mean skor GO (GS = GO), maka 

tidak terjadi kesenjangan kepuasan karena jumlah kebutuhan yang 

diinginkan semuanya terpenuhi.

3. Jika mean skor GS lebih kecil dari mean skor GO (GS < GO), maka 

terjadi kesenjangan kepuasan karena kebutuhan yang diperoleh lebih 

banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Maka, 

Kepercayaan –

kepercayaan

(Beliefs)

Evaluasi -

evaluasi

Pencarian 

Kepuasan (GS)

Konsumsi 

Media

Perolehan Kepuasan 
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media tersebut dikatakan berhasil memuaskan kebutuhan informasi 

dan sesuai dengan harapan yang dibutuhkan oleh khalayaknya 

(Kriyantono, 2006:212).

Semakin besar kesenjangan mean skor yang terjadi, maka semakin 

tidak memuaskan bagi khalayaknya terhadap media yang dikonsumsi. 

Sebaliknya, apabila semakin kecil kesenjangan mean skor yang didapat, 

maka semakin memuaskan khalayak terhadap media yang mereka gunakan 

untuk memperoleh informasi.

2.4 Hipotesis Teoritis

Dengan menggunakan teori Uses and Gratifications pembaca 

secara aktif memilih dan menentukan informasi rubrik Musik yang disajikan 

oleh Majalah Hai, setelah pembaca merasa kebutuhan informasinya 

terpenuhi maka media telah berhasil menyajikan dan memenuhi informasi 

bagi pembacanya. Namun apabila pembaca tidak merasa terpuaskan dengan 

informasi yang disajikan oleh media yang mereka pilih, maka pembaca akan 

beralih menggunakan media lainnya guna untuk mendapatkan informasi 

yang mereka cari.
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2.5 Kerangka Pemikiran

Bagan 2.3

Bagan Kerangka Pemikiran

5.1

 

Berdasarkan teori Uses and Gratifications dimana khalayak dianggap aktif memilih 

dan menggunakan media untuk mendapatkan kepuasan dari kebutuhan 

informasinya.Sehingga media berusaha memenuhi kebutuhan khalayak dan 

bagaimana media tersebut berdampak bagi kepuasan informasi khalayaknya.

Majalah Hai merupakan salah satu majalah pria remaja yang dikelola oleh Kompas 

Gramedia Grup. Target audience majalah Hai adalah pria remaja berusia 15-20 tahun. 

Terdapat berbagai rubrik yang menjadi ciri khas dari majalah Hai, salah satunya 

adalah rubrik Musik yang menjadi salah satu rubrik tetap pada majalah Hai dan 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti majalah Hai.

Gratifications Sought (GS) adalah 

motif yang dimiliki pembaca dalam 

mencari informasi di Majalah Hai.

Gratifications Obtained (GO) adalah 

kepuasan yang didapatkan oleh 

pembaca dalam mencari informasi 

setelah membaca majalah Hai

Hasil pada pengolahan data GS dan GO akan menentukan tingkat kepuasan pembaca 

mengenai rubrik Musik pada Majalah Hai
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