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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Televisi adalah kotak ajaib yang bisa menghipnotis ratusan juta bahkan 

menyentuh level miliaran orang di dunia karena kecanggihannya. Jutaan bahkan 

miliaran orang tersebut terhipnotis dengan kemampuan televisi dalam 

menghasilkan gambar dan suara secara bersamaan. Tidak ada yang menyangkal 

bahwa televisi dapat dikatakan merupakan salah satu penemuan terbesar di abad 

20. 

Sejak kemunculannya hingga kini televisi semakin terasa sebagai bagian 

tak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena televisi, ritme dan kegiatan dalam 

hidup kita banyak diatur olehnya, sadar atau tidak sadar dan suka ataupun tidak 

suka inilah realitas televisi. 

Sonia M. Livingstone dan Peter Kenneth Lunt dalam Talk on television : 

audience participation and public debate menyebutkan bahwa : How 

people talk about television affects much in our daily lives. it may direct 

viewing behavior - we watch what our friends watch. it may direct our 

habits - we plan our meals and phone calls as well as viewing around the 

television schedule. it may frame programme interpretations - we 

negotiate which pop stars we admire, which comedies we find funny, 

which news we most trust. it may set conversation topics: Hobson (1982) 

reports discussions about last night's soap operas among women at work; 

Goodman (1983) discusses how families interat around the set. 

anecdotally, we understand 'did you see?' as a conversational opening 

which may be about, or merely triggered by, a recent television 

programme.
1
 

 

(Bagaimana orang membicarakan pengaruh televisi yang banyak terjadi 

dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruhnya bisa dalam mengarahkan 
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perilaku menonton – kita melihat apa yang teman-teman kita lihat. Atau 

juga dalam mengarahkan kebiasaan kita – kita merencanakan apa yang 

akan kita makan dan daftar panggilan telepon kita sama baiknya dengan 

memperhatikan jadwal acara TV. Televisi juga bisa membentuk 

penafsiran-penafsiran terhadap programnya – kita merundingkan bintang-

bintang pop mana yang kita kagumi, acara lawak mana yang kita anggap 

lucu, berita-berita mana yang paling kita percayai. Televisi bisa 

membentuk  topik-topik perbincangan: Hobson (1982) diskusi-diskudi 

mengenai opera sabun tadi malam d iantara para wanita di kantor: 

Goodman (1983) diskusi-diskusi tentang bagaimana setiap anggota 

keluarga saling berinteraksi. Secara anekdot, kita memahami ”apakah 

kamu telah melihat?” sebagai pembuka percakapan yang mungkin 

mengenai, atau hanya dipicu oleh, program TV yang ada baru-baru ini). 

 

Di awal perkembangannya di Indonesia, siaran televisi dimulai pada tahun 

1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 

Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung itu masih 

terhitung sebagai siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai pada 24 

Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menyiarkan secara langsung upacara 

pembukaan Asian Games ke-4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (Mila 

Day,2004:16).
2
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Sejak Pemerintah Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun 

penonton televisi di Indonesia hanya dapat menonton satu saluran televisi. 

Barulah pada tahun 1989, pemerintah memberikan ijin operasi kepada kelompok 

usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi 

swasta pertama di Indonesia, disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, AN TV, 

dan TPI. Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah memicu perkembangan 

industri media massa khususnya televisi, seiring dengan itu, kebutuhan 

masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Menjelang tahun 2000 

muncul hampir secara serentak lima televisi swasta baru (Metro TV, Trans TV, 

TV7, Lativi dan Global TV) serta beberapa televisi daerah yang saat ini 

jumlahnya mencapai puluhan stasiun televisi lokal. Tidak ketinggalan pula 

munculnya televisi berlangganan yang menyajikan berbagai program dalam dan 

luar negeri.
3
 

Perkembangan dunia pertelevisian yang pesat tidak lepas dari semakin 

besarnya anggaran media periklanan yang diserap televisi. Di Indonesia, 69 % 

dari anggaran media periklanan pada tahun 2006 diserap televisi. Hal ini 

merupakan persentase tertinggi di Asia di Singapura, misalnya, anggaran 

periklanan untuk media cetak lebih tinggi dibanding anggaran untuk media 

televisi. Bahkan, Filipina pun memiliki perimbangan seperti itu.
4
 

Seperti diketahui, iklan merupakan faktor utama yang menentukan 

kelangsungan hidup sebuah stasiun televisi. Dalam menempatkan iklan-iklannya 

di televisi, tentu saja para media planners di perusahaan-perusahaan periklanan 
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mencari acara yang paling banyak diminati pemirsanya. Dari segi waktu, 

misalnya, dikenal prime time-yaitu jendela waktu dengan jumlah pemirsa 

terbanyak. Ada pula graveyard slot (kurun waktu kuburan) yang paling sedikit 

pemirsanya. 

Selain waktu dengan pemirsa terbanyak, jumlah televisi yang mengudara 

telah membuat lebarnya pilihan bagi para pemirsa untuk berpindah-pindah dari 

satu stasiun televisi ke stasiun televisi lainnya. Karena itu, program yang paling 

populer dan paling banyak ditontonlah yang dikejar-kejar oleh para pengiklan. 

Sebuah perusahaan pemeringkat profesional menempatkan alat yang disebut TV-

meter di beberapa pesawat penerima televisi di rumah-rumah. Dengan alat itu, 

dapat dipantau secara terus-menerus kegiatan televisi yang bersangkutan dan 

saluran-saluran mana yang sedang ditonton. Hasil pantauan ini dinyatakan dalam 

hitungan rating dan share
5
 

Dari kenyataan itu, televisi berlomba-lomba untuk mencari konsep dan 

kemasan yang diharapkan bisa mendongkrak rating dengan cara membuat 

program yang bisa menarik perhatian khalayak. Metro TV, misalnya, dari awal 

kemunculannya telah memiliki konsep sebagai sebuah stasiun televisi berita, 

kemudian belakangan  tvOne juga memiliki konsep tidak jauh berbeda. Trans TV 

dan Trans 7 memiliki program yang bisa dikatakan mirip sekali diantara 

keduanya, bisa dimaklumi karena memang keduanya bernaung di bawah 

perusahaan yang sama. Begitu pula dengan stasiun televisi lain yang berkompetisi 
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mencari konsep yang pas demi menarik perhatian khalayak, yang kemudian 

berujung kepada pendapatan iklan yang besar. 

Hal inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai idelogi 

rating. Berbagai formula untuk mencapai peringkat tertinggi akan dilakukan oleh 

stasiun televisi demi pendapatan iklan. Ada yang memakai formula perempuan 

berpenampilan seronok, ada pula yang memakai formula hantu yang ternyata 

memang populer. Sebuah tayangan berbumbu kekerasan yang sangat populer 

pernah harus dihentikan penayangannya karena telah mengakibatkan setidaknya 

seorang anak terbunuh gara-gara meniru adegan di tayangan itu. Program-

program laris menjadi rebutan televisi. Dalam suasana seperti ini, berkibarlah 

keluarga punjabi yang merajai sektor sinetron. Hampir semua artis cantik dan 

ganteng Indonesia menjadi bintang di sinetron arahan Raam dan Gobind Punjabi 

tidak sedikit diantara mereka yang bahkan ”dilahirkan dan ”dibesarkan” oleh 

Punjabi. Sinetron buatan Punjabi hampir merupakan jaminan rating bagus.
6
  

Konsep acara talk show atau bincang-bincang di televisi, terutama di 

Indonesia, selama ini dianggap sebagai konsep acara yang tidak akan pernah bisa 

mengalahkan rating sinetron atau program acara hiburan lainnya. Talk show 

seringkali dianggap membosankan, terlalu berat untuk dicerna, tidak menarik 

kemasannya, dan bermacam alasan lain yang membuat talk show semakin 

terpinggirkan dalam urusan perolehan rating. 

Namun kemunculan program acara Kick Andy di Metro TV sejak Maret 

2006 memberikan sudut pandang yang lain di dalam masyarakat maupun pelaku 
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bisnis media dalam memandang sebuah program talk show. Nyatanya, Kick Andy 

mampu mendobrak opini kebanyakan orang mengenai program talk show yang 

disebut tidak akan pernah memperoleh rating tinggi. 

Dalam Laporan Rating Publik, Menuju  Televisi Ramah Keluarga, yang 

diselenggarakan Yayasan  SET, Yayasan Tifa, IJTI, dan Departemen 

Komunikasi dan  Informatika (Depkominfo), Kick Andy dinilai sebagai 

acara paling berkualitas dalam memberi hiburan dengan rating 10,8%, 

disusul program Empat Mata dan Dorce Show. Program itu juga dinilai 

sebagai acara berkualitas dalam menambah pengetahuan dengan rating 

11,3%, di bawah  Liputan 6 SCTV yang mendapat rating 17,9%. Acara 

yang dipandu Andy F. Noya itu dianggap sebagai program berkualitas 

dalam meningkatkan empati sosial  (37,7%), program berkualitas dalam 

memberi model  perilaku yang baik (16%). Tayangan itu juga dinilai  

sebagai program berkualitas dalam pengawasan (2,7%), dibawah Metro 

Realitas (4,1%). Kick Andy juga dinilai sebagai program berkualitas 

dalam hal meningkatkan daya kritis (21,2%), disusul program Suara Anda 

(4,2%), Todays Dialogue (3,8%), Democrazy  (3,3%), dan Editorial Media 

Indonesia (2,8%). Untuk  kategori berita terbaik diperoleh oleh Liputan 6 

SCTV  (15,1%) disusul Metro Hari Ini (MHI) (12,7%).
7
 

 

Fakta diatas menunjukkan bahwa anggapan miring sebagian besar orang 

terhadap ketidakmampuan acara talk show dalam menciptakan rating tinggi 

terbantahkan. Talk show Kick Andy bahkan mengalahkan sinetron dan program 

hiburan lainnya dalam hal memberikan hiburan kepada khalayak. 

Sebenarnya talk show dikategorikan menjadi dua, yakni  yang sifatnya 

ringan dan menghibur dan yang sifatnya  formal dan serius. Namun secara umum, 

talk show adalah  program atau acara yang mengulas suatu permasalahan  melalui 

perbincangan, diskusi, wawancara dan interaksi  dengan narasumber dan atau 

pemirsa, tanpa kehadiran  aktor yang memerankan karakter tertentu. 

Pengkategorian  program dan definisi ini dilakukan oleh AGB Nielsen  Media 
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Research berdasarkan kesepakatan dengan stasiun  televisi (Cakram, 2007:34). 

Talk show yang sifatnya formal dan serius umumnya termasuk dalam 

kategori berita, sementara talk show yang  sifatnya ringan dan menghibur 

termasuk dalam kategori  informasi. Untuk kategori yang kedua ini, talk show  

biasanya disampaikan dalam suasana yang santai dan penuh  keakraban dengan 

mengundang satu atau lebih narasumber untuk membahas topik yang sedang 

hangat. Topik-topik yang sifatnya ringan dan mudah dicerna oleh pemirsa.  

Suasana santai dan ringan itu juga tercermin dari  kepiawaian sang tuan rumah 

acara (host) alias moderator yang menghidupkan suasana dengan komentar-

komentar atau  ulah jahil yang memancing tawa. Tak pelak, moderator  menjadi 

kunci kesuksesan program jenis ini.
8
 

Melihat hal tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa format acara Kick 

Andy tergolong dalam format acara talk show kategori informasi, ringan dan 

menghibur dan ternyata format seperti ini lebih diminati masyarakat, dapat dilihat 

dari perolehan ratingnya yang bahkan bisa mengalahkan perolehan rating dari 

sebuah program yang murni mengetengahkan hiburan dalam konten acaranya. 

Kesuksesan acara Kick Andy membuat beberapa stasiun televisi mencoba 

untuk ikut ambil bagian membuat sebuah program talk show yang bisa menarik 

perhatian khalayak. Tercatat ANTV pernah membuat acara talk show ”Perspektif 

Wimar” yang dipandu oleh Wimar Witoelar dan program ”Om Farhan” yang 

dipandu oleh presenter kondang Muhammad Farhan, kemudian muncul ”Empat 

Mata” (kemudian berubah menjadi ”Bukan Empat Mata”) yang dipandu oleh 
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komedian Tukul Arwana di Trans, terakhir muncul program acara talk show ”Satu 

Jam Lebih Dekat” pada bulan April 2009 yang dipandu oleh Indy Rahmawati di 

tvOne. 

Dari beberapa talk show yang dibuat untuk menyaingi kesuksesan acara 

Kick Andy, tercatat hanya program ”Satu Jam Lebih Dekat” saja yang bisa 

bertahan untuk menyaingi kesuksesan ”Kick Andy”. Program lain seperti 

”Perspektif Wimar” dan ”Om Farhan” tercatat tidak bertahan lama dan mengudara 

tidak lebih dari setengah tahun. Program talk show ”Empat Mata” (sekarang 

”Bukan Empat Mata”) memang sempat menghebohkan dengan kesuksesannya 

dalam perolehan rating, namun program ini tidak termasuk dalam kategori talk 

show informasi dikarenakan konten acaranya yang lebih ditujukan untuk hiburan 

dan sangat sedikit muatan informasinya. Stasiun televisi yang menayangkannya 

pun yaitu Trans 7 membuat istilah sendiri untuk program yang dipandu Tukul 

Arwana ini yaitu talk show komedi, karena memang lebih banyak prangas-

pringisnya daripada informasinya. Meskipun begitu, nyatanya program ”Kick 

Andy” pun masih dinilai lebih berkualitas dalam memberikan hiburan kepada 

khalayak daripada program ”Empat Mata” (”Bukan Empat Mata”) seperti 

tercantum dalam penelitian rating di atas. 

Melihat fakta tersebut diatas, tercatat ada dua program yang bisa dikatakan 

serupa tapi tak sama dan keduanya termasuk dalam kategori talk show informasi 

yang ringan dan menarik, yaitu program Kick Andy yang ditayangkan di Metro 

TV dan Satu Jam Lebih Dekat yang ditayangkan di tvOne. Tercatat ada beberapa 

kesamaan dalam dua program acara tersebut : 



1. Konsep acara 

Kick Andy memiliki konsep acara talk show ringan yang selalu 

mengetengahkan isu-isu aktual yang terjadi saat itu, mengangkatnya dan 

mengupasnya secara mendalam hingga ke sisi humanisnya. Terkadang Kick Andy 

juga mengangkat kehidupan seorang tokoh yang sedang menjadi ”newsmaker” 

saat itu dan mengupas kehidupan pribadinya mulai dari pengalaman hidup, 

keluarga, hingga obsesi ke depan dari tokoh yang dihadirkan tersebut. Tercatat 

Kick Andy pernah menghadirkan Mahfud MD (Ketua MK) dalam episode 

”Ketika Nurani Bicara” 27 November 2009, sesaat setelah Mahfud MD 

melakukan gebrakan dengan memperdengarkan rekaman pembicaraan mengenai 

dugaan kriminalisasi KPK dalam salah satu sidang di institusinya. Kick Andy juga 

pernah menghadirkan Alm. Gus Dur sebagai narasumber dalam episode ”Gus 

Dur” 15 November 2007 untuk mengupas sisi lain dari seorang Gus Dur. Tidak 

hanya tokoh politik, Mira Lesmana dkk juga pernah dihadirkan sebagai 

narasumber di bulan September 2008 ketika film yang dikerjakannya yaitu 

”Laskar Pelangi” sangat booming di kalangan masyarakat pecinta film saat itu. 

Acara ini terlihat menonjolkan kemampuan host-nya dalam memberikan sisi 

hiburan melalui celetukan-celetukan ataupun pertanyaan terkonsep yang kadang 

tidak terduga oleh penonton dan sangat mengena terhadap narasumbernya, dan 

dari situlah penamaan acara ini berasal. 

Satu  Jam Lebih Dekat sama-sama memiliki konsep acara talk show ringan 

namun lebih fokus untuk membahas kehidupan tokoh dan beberapa isu dengan 

pendekatan human interest. Isu yang  dibahas bisa tentang keluarga, karier, hobi, 



dan seputar  kehidupan pribadi tokoh. Program ini juga menghadirkan mistery 

guest dan  pendukung fanatik seorang tokoh yang dianggap bisa  menghangatkan 

acara. Tercatat acara ini juga pernah menghadirkan Mahfud MD dalam salah satu 

episodenya di bulan November 2009, masih dikarenakan gebrakannya dalam 

salah satu sidang MK yang memperdengarkan rekaman pembicaraan dugaan 

pengkriminalisasian KPK, Alm. Gus Dur tercatat juga pernah dihadirkan dalam 

salah satu episode Satu Jam Lebih Dekat di bulan Oktober 2009, dan kemudian 

diulang kembali di tanggal 31 Desember 2009 dengan tajuk ”Mengenang Gus 

Dur” untuk mengenang Gus Dur yang tepat sehari sebelumnya meninggal dunia. 

Hampir mirip dengan Kick Andy, acara ini juga tidak hanya menghadirkan tokoh 

politik, Mira Lesmana pun pernah dihadirkan sebagai narasumber dalam 

kapasitasnya sebagai salah satu produser film jempolan di tanah air, Ustadz Jeffrie 

Al Buchori juga pernah dihadirkan untuk menceritakan pengalaman hidupnya 

dalam salah satu episodenya. Kemampuan host untuk memandu acara ini menjadi 

lebih ”segar” pun terlihat sangat dikedepankan. 

Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa sekilas konsep acara ini serupa tapi 

tak sama, sama-sama mengangkat isu-isu aktual dan dikupas secara mendalam 

hingga ke sisi humanisnya dan dikemas dengan ringan dan santai.  

 

2. Latar Belakang profesi pembawa acara 

Host atau pembawa acara dari kedua program acara merupakan sama-sama 

karyawan atau ”orang dalam” dari masing-masing stasiun televisi yang 

menayangkan kedua program acara talk show tersebut di atas. 



Host Kick Andy yang ditayangkan Metro TV yaitu Andy Flores Noya 

merupakan mantan pemimpin redaksi stasiun televisi Metro TV dan menjabat 

sejak awal tahun 2006. Kemudian, terhitung per 1 Mei 2008 Andy F. Noya 

mengundurkan diri dari posisi pemimpin redaksi, kemudian ia diangkat menjadi 

Corporate Advisor Media Group yang merupakan induk usaha dari stasiun televisi 

Metro TV. Posisinya sebagai anggota dewan redaksi Media Group masih dijabat 

hingga sekarang. 

Sedangkan Indy Rahmawati merupakan News Anchor dan juga sebagai 

produser di tvOne, stasiun TV yang menayangkan Satu Jam Lebih Dekat, sejak 

tahun 2008 sampai dengan sekarang. Indy tercatat membawakan acara ”Apa 

Kabar Indonesia Pagi” dan ”Satu Jam Lebih Dekat”. Sebelum bergabung dengan 

tvOne, Indy memulai karirnya di bidang jurnalistik dengan bergabung bersama 

SCTV. 

 

3. Menampilkan VT dan Orang Dekat dari Bintang Tamu 

Dalam setiap episodenya, baik Kick Andy maupun Satu Jam Lebih Dekat 

selalu menampilkan VT yang menayangkan sekilas mengenai pengalaman atau 

kisah hidup dari bintang tamu yang dihadirkan. Selain itu, kedua program tersebut 

diatas juga menampilkan bintang tamu lain yang merupakan ”orang dekat” dari 

bintang tamu utama. ”Orang dekat” itu bisa teman, keluarga ataupun kolega dari 

bintang tamu utama. Kick Andy ketika salah satu episodenya mengupas seorang 

tokoh selalu menggunakan konsep ini, seperti ketika Iwan Fals menjadi bintang 

tamu dalam sebuah episodenya yang bertajuk ”Akhirnya Iwan Fals Bicara” 



(Jumat, 5 Februari 2010), Kick Andy mengundang teman lama Iwan Fals di grup 

musik ”The Babadotans” yang sudah puluhan tahun tidak bertemu untuk menjadi 

bintang tamu. Kemudian ketika Mahfud MD dan Alm. Gus Dur menjadi bintang 

tamu, keluarga dan teman dari kedua tokoh tersebutlah yang didaulat menjadi 

bintang tamu. Namun ketika Kick Andy tidak sedang mengupas seorang tokoh 

dalam episodenya namun mengupas sebuah tema lain, maka konsep ini tidak 

digunakan.  Kick Andy akan memanggil orang-orang yang berkaitan dengan tema 

yang sedang dikupas untuk menjadi bintang tamu utama. Seperti dalam episode 

mengenai kekerasan yang dialami oleh wartawan, maka beberapa wartawan yang 

pernah menjadi korban kekerasanlah yang diundang menjadi bintang tamu, 

kemudian ditampilkan sebuah VT (Video Tape) yang menayangkan kisah mereka. 

Di sisi lain, program Satu Jam Lebih Dekat selalu menampilkan VT, 

bintang tamu utama dan ”orang dekat” dari bintang tamu utama dalam setiap 

episodenya. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam satu episodenya yang 

menampilkan Rano Karno sebagai bintang tamu utama, maka diundanglah 

Mandra, Suti Karno, Hj. Aminah Tjendrakasih dan Ibunda dari Rano Karno 

sebagai bintang tamu pendukung. Seperti diketahui, tiga orang yang disebut 

pertama merupakan lawan main sekaligus adik kandung (Suti Karno) Rano Karno 

dalam serial ”Si Doel Anak Sekolahan” yang melambungkan nama Rano karno. 

Kemudian Satu Jam Lebih Dekat pun menampilkan VT yang menayangkan 

sekilas mengenai kisah hidup maupun perjalanan karier dari bintang tamu utama. 

Konsep yang sama selalu konsisten digunakan Satu Jam Lebih Dekat dalam setiap 

episodenya. 



Selain persamaan-persamaan yang telah disebutkan diatas, program 

talkshow ringan Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat juga tecatat memiliki 

sedikit perbedaan, diantaranya : 

 

1. Tema Acara 

Sekilas program Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat terlihat sangat 

mirip dan hal itu bisa tercermin dari persamaan-persamaan yang sudah disebutkan 

diatas, salah satunya konsep program. Meskipun konsep programnya sama, 

namun tema yang dihadirkan oleh kedua acara ini sedikit berbeda. Kick Andy 

memiliki tema acara yang sedikit lebih luas dari Satu Jam Lebih Dekat. Kick 

Andy tidak hanya terfokus pada tema yang membahas satu tokoh kemudian 

mengupasnya secara mendalam hingga menyentuh sisi humanisnya meskipun 

sangat sering pula Kick Andy melakukan hal ini, namun Kick Andy terkadang 

juga menampilkan sisi humanis dan sekaligus memberikan informasi mengenai 

suatu hal dengan pemilihan tema yang ditampilkan. Salah satunya adalah ketika 

Kick Andy menampilkan tema mengenai tema kekerasan pada wartawan. Dalam 

episode tersebut beberapa wartawan yang pernah mengalami kekerasan ketika 

menjalankan tugasnya diundang untuk menjadi bintang tamu, kemudian Andy F. 

Noya selaku host mulai menggali dan menampilkan informasi yang berkaitan 

dengan tema tersebut, tidak lupa dengan menyentuh sisi humanis dari peristiwa 

yang menjadi tema tersebut. Sisi humanis yang terlihat ketika tema tersebut 

diangkat misalnya adalah ketika anak yang masih kecil dari salah satu wartawan 

yang menjadi bintang tamu tersebut ketakutan ketika melihat wajah ayahnya yang 



rusak akibat disiram air keras oleh pelaku kekerasan. Ayahnya merasa sangat 

sedih ketika anaknya mengatakan kalau wajah ayahnya seperti monster akibat dari 

kekerasan yang dialaminya. 

Sedikit berbeda dari apa yang dilakukan oleh Kick Andy, program 

talkshow ringan Satu Jam Lebih Dekat mempunyai tema yang lebih sempit.. 

Program Satu Jam Lebih Dekat hanya terfokus pada pembahasan satu tokoh 

secara mendalam hingga menyentuh sisi humanisnya. Penggalian dari narasumber 

dan penyampaian informasi kepada khalayak pun hanya seputar tokoh yang 

menjadi narasumber atau bintang tamu tersebut. Sisi humanis yang diangkat 

tercermin dari perjuangan karier dari narasumber yang tidak mudah dan banyak 

rintangannya. Keberanian dan kejujuran dalam bekerja pun menjadi salah satu 

aspek humanis yang diangkat, seperti ketika Mahfud MD menjadi bintang tamu 

karena keberaniannya mengungkapkan sesuatu yang dianggapnya benar. 

 

2. Waktu dan Durasi Tayang 

Perbedaan lain yang terlihat dari kedua program ini adalah mengenai 

waktu tayang dan durasi waktunya. Program Kick Andy tayang setiap hari Jumat 

pukul 21.30 WIB dan kemudian ditayangulangkan setiap hari Minggu pukul 15.00 

WIB dengan durasi 1,5 jam. Sedangkan Satu Jam lebih Dekat tayang setiap hari 

Kamis pukul 19.30 WIB, dan terkadang ditayangulangkan pada hari Minggu 

pukul 16.00 WIB dengan durasi 1 jam. 

Kedua program acara tersebut diatas sama-sama merupakan program yang 

termasuk dalam program talk show informasi ringan yang serupa tapi tak sama. 



Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kemasan acaranya, 

maupun dalam usahanya untuk memberi hiburan maupun informasi kepada 

pemirsa. Hanya pemirsa sendirilah yang mengetahui program dan media mana 

yang dianggap paling mampu memberikan kontribusi terbesar bagi pemenuhan 

kebutuhannya. Media yang paling bisa memberikan kepuasan kepada merekalah 

yang akan cenderung mereka pilih. 

Namun dalam penggunaan media komunikasi tertentu, seringkali terjadi 

kesenjangan kepuasan (Gratifications Discrepancy) antara apa yang diharapkan 

khalayak dari media (Gratifications Sought) dengan tingkat kepuasan nyata yang 

diperoleh khalayak setelah mengkonsumsi media tersebut (Gratifications 

Obtained). 

Oleh karena itu, penelitian akan kepuasan penonton (baik kepuasan yang 

diharapkan maupun kepuasan nyata yang didapatkan) sangat penting dilakukan 

oleh para pelaku di dunia pertelevisian. Dengan mengetahui kebutuhan 

pemirsanya, mereka dapat membuat perbaikan terhadap suatu program ataupun 

membuat program baru yang lebih bisa memenuhi kebutuhan pemirsanya. 

Kepuasan yang diperoleh pemirsa terhadap suatu media tentunya menjadi satu 

poin plus bagi media tersebut, karena media planners dari suatu perusahaan 

periklanan tentunya akan sangat mempertimbangkan untuk memasang iklan di 

media yang paling bisa memenuhi kebutuhan pemirsanya. 

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan dengan model Uses and 

Gratifications. Pendekatan ini menganggap bahwa khalayak mempunyai sifat 

aktif dalam mencari serta menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya. 



Motif-motif tertentu yang ada pada diri khalayak menimbulkan sikap selektif 

terhadap media yang akan digunakannya. 

Dalam penelitian ini penulis memilih mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP 

UNS angkatan 2007-2009 sebagai responden penelitian. Dalam pandangan 

penulis, mahasiswa tersebut dianggap telah mampu menganalisa kebutuhan-

kebutuhan yang ada dalam dirinya yang akan dicarikan pemenuhan kebutuhannya 

dalam media tertentu. Dari pra survai yang telah dilakukan, mereka tergolong 

pemirsa televisi yang setia dengan tingkat terpaan yang cukup tinggi. Artinya 

mereka memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap televisi sebagai 

salah satu media pencarian informasi maupun hiburan yang mereka butuhkan. 

Format program acara talk show yang informatif sekaligus diwarnai sisi humanis 

yang mengajak untuk berpikir kritis kaligus menghibur seperti Kick Andy dan 

Satu Jam Lebih Dekat merupakan alternatif utama bagi mereka untuk 

mendapatkan kepuasan dari acara televisi. 

Dengan otoritas yang dimiliki, mereka bebas memilih dan menentukan 

talk show informasi mana yang lebih mampu memuaskan kebutuhan mereka. 

Karena perbedaan motif dan latar belakang yang dimiliki khalayak, ada 

mahasiswa yang menganggap Kick Andy yang ditayangkan Metro TV lebih 

memuaskan. Namun ada pula yang menganggap Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

yang lebih memuaskan. 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut  : 

1. Seberapa besar tingkat kepuasan yang diharapkan (Gratifications 

Sought/GS) responden dengan menonton Kick Andy di Metro TV dan Satu 

Jam Lebih Dekat di tvOne? 

2. Bagaimana pola penggunaan media televisi (media use) di kalangan 

responden dalam menonton acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam 

Lebih Dekat di tvOne? 

3. Seberapa besar tingkat kepuasan yang diperoleh responden (Gratifications 

Obtained/GO) setelah menonton acara Kick Andy di Metro TV dan Satu 

Jam Lebih Dekat di tvOne? 

4. Seberapa Besar kesenjangan kepuasan (Gratifications Discrepancy) antara 

variabel GS dan GO di kalangan responden setelah menonton acara Kick 

Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne? 

5. Tayangan kategori talk show informasi mana yang lebih memuaskan 

responden, Kick Andy di Metro TV atau Satu Jam Lebih Dekat di tvOne? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan yang diharapkan (GS) responden 

dalam menonton Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di 

tvOne. 



2. Untuk mengetahui pola penggunaan media televisi yaitu Kick Andy di 

Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne di kalangan responden. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan yang diperoleh (GO) setelah 

menonton acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di 

tvOne. 

4. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan kepuasan (Gratifications 

Discrepancy) antara variabel GS dan GO di kalangan responden setelah 

menonton acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di 

tvOne. 

5. Untuk mengetahui program talk show informasi mana yang lebih 

memuaskan responden, Kick Andy di Metro TV atau Satu Jam Lebih 

Dekat di tvOne. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis: Penulis ingin mengetahui program tayangan talk show 

informasi seperti apa yang bisa mengemas informasi dan hiburan dengan 

baik dan bisa sesuai dengan segmentasi sasarannya. 

2. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan di bidang komunikasi massa khususnya mengenai talk 

show informasi di Indonesia dengan menggunakan model Uses and 

Gratifications 

 

 



E. Kerangka Pemikiran dan Teori 

Dewasa ini perkembangan dunia komunikasi telah mencapai fase yang 

mengagumkan. Sejalan dengan perkembangan dunia komunikasi tersebut, 

teknologi yang digunakan untuk menunjang kemudahan dalam berkomunikasi 

baik secara interpersonal, antarpersonal dan massal pun semakin hari semakin 

mengalami kemajuan yang pesat dalam hal kemudahan penggunaan dan 

kecanggihannya. Kemajuan dan kecanggihan media komunikasi yang diciptakan 

itulah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan semakin lancar. 

Komunikasi, menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A., dalam 

pengertian umum dapat dilihat dari dua segi : 

1. Secara etimologis, atau menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari 

bahasa latin, communicatio, dan perkataan ini bersumber pada kata, 

communis, yang berarti sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. 

Jadi komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat 

kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. 

2. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan 

oleh seseorang kepada orang lain. 

Dalam pengertian paradigmatis, komunikasi mengandung tujuan tertentu, 

ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka atau melalui media, baik 

media massa seperti surat kabar, radio, televisi, atau film, maupun media 

nonmassa, misalnya surat, telepon, papan pengumuman, poster, spanduk, dan 

sebagainya. 

 



Komunikasi yang menggunakan media massa lazim kita sebut sebagai 

komunikasi massa. Secara konkretnya, Littlejohn mendefinisikan komunikasi 

massa adalah suatu proses dimana organisasi media memproduksi pesan-pesan 

(messages) dan mengirimkan kepada publik. Dan melalui proses tersebut, 

sejumlah pesan akan digunakan atau dikonsumsi audiens.
9
 

Sedangkan Bittner merumuskan ”Mass Communication is message 

communicated through a mass medium to a large number of people.” 

(Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa 

pada sejumlah besar orang).
10

 

Untuk semakin memperjelas apa yang dimaksud dengan komunikasi 

massa itu, Jalaluddin Rakhmat telah merangkum berbagai definisi yang diberikan 

para ahli dalam satu pengertian. ”Komunikasi massa diartikan sebagai jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, 

dan anonim melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serentak dan sesaat.”
11

 

Ciri-ciri komunikasi massa menurut Onong Uchjana Effendi adalah 

sebagai berikut : 

- Komunikasi massa berlangsung satu arah. 

- Komunikator pada komunikasi massa melembaga. 

- Pesan pada komunikasi massa bersifat umum. 

- Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. 
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- Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen.
12

 

Media dalam komunikasi ini menunjuk pada media cetak (koran, majalah, 

tabloid) dan media elektronik (radio, video, televisi, internet). Kini, televisi 

merupakan media dominan komunikasi massa di seluruh dunia, dan sampai 

sekarang masih terus berkembang.
13

 Kelebihannya untuk dapat didengar dan 

dilihat gambarnya sekaligus menjadi andalan jenis media massa ini untuk meraih 

simpati masyarakat luas. 

Dari uraian diatas komunikasi massa dapat diartikan dalam dua cara, 

pertama, komunikasi oleh media, dan kedua komunikasi untuk massa. Namun ini 

tidak berarti komunikasi massa adalah komunikasi untuk setiap orang. William L. 

Rivers, dkk menyebutkan salah satu ciri komunikasi massa adalah adanya proses 

seleksi. Media tetap cenderung memilih khalayak, di lain pihak khalayak juga 

menyeleksi media, baik jenis maupun isi siaran dan berita, serta waktu untuk 

menikmatinya. Dan karena media mampu menjangkau khalayak secara luas, 

jumlah media yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga 

kompetisinya selalu berlangsung ketat. Untuk meraih khalayak sebanyak 

mungkin, media harus berusaha membidik sasaran tertentu.
14

 

Di era sekarang ini, dimana khalayak merupakan seseorang yang aktif dan 

dinamis, keberadaan institusi media sebagai sumber informasi tidak lagi dominan. 

Audiens-lah yang menggerakkan media massa untuk memenuhi 

kebutuhan/kepentingan mereka. Maksudnya bahwa audiens punya otoritas 
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personal untuk menentukan akan mengkonsumsi media apa, sesuai dengan 

motivasinya. 

Hal ini terjadi karena banyaknya alternatif pemuas bagi audiens untuk 

memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya dari media massa, namun juga sumber-

sumber lain dalam lingkungan sosialnya. Richard T. La Piere dalam bukunya 

yang berjudul Theory of  Social Control, berpendapat bahwa lingkungan inti seprti 

rumah/keluarga, gereja dan jaringan persahabatan, lebih memengaruhi nilai-nilai, 

sikap dan perilaku individu ketimbang media. Orang-orang berpaling ke media 

untuk memperoleh apa yang mereka cari, bukannya menyediakan diri untuk 

dipengaruhi.
15

 

Audiens bergerak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya saja. 

Motivasi yang berbeda satu orang dan lainnya, menyebabkan audiens cenderung 

memilih media yang paling dapat memenuhi kebutuhannya. Kewenangan untuk 

memilih inilah yang disebut sebagai otoritas audiens dalam memenuhi berbagai 

motivasi/kebutuhannya. 

Dalam kaitannya dengan pemuasan kebutuhan (Need Gratifications) oleh 

media, peneliti komunikasi pun tidak menunjukkan kesepakatan. Katz, Blumler, 

Gurevitch mengelompokkan berbagai motif penggunaan media ke dalam beberapa 

kategori, yaitu: Motif Unifungsional, Motif Bifungsional, Motif Empat-

fungsional.
16

 

Penganut aliran unifungsional yaitu Stephenson dan Kaarle Nordenstreng, 

beranggapan bahwa motif penggunaan media oleh seseorang didasarkan pada satu  
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kebutuhan saja, yaitu memuaskan keinginan melarikan diri atau hasrat bermain. 

Kaarle Nordenstreng menyebutkan motif dasar untuk menggunakan media adalah 

kebutuhan akan kontak sosial. 

Weiss dan Wilbur Schramm menilai bahwa fungsi media massa ada dua 

(bifungsional). Menurut Weiss, media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi 

dan informasi. Sedangkan Schramm menganggap fungsi media massa adalah 

hiburan dan informasi. 

Sementara itu, Harrold Lasswel dan Charles Wright menilai ada empat 

fungsi (empat fungsional) media massa dalam memenuhi kebutuhan khalayak: 

Surveillance ((pengawasan lingkungan), Correlation (hubungan sosial), hiburan, 

dan transmisi cultural. 

Daftar motif memang tak terbatas, namun Blumler telah memberikan suatu 

bentuk operasionalisasi yang boleh dikatakan praktis mengenai orientasi dalam 

menggunakan media massa, yaitu: 

1. Orientasi Kognitif, yaitu kebutuhan akan informasi, kebutuhan akan 

surveillance atau eksplorasi realitas. Khalayak mencari informasi 

tentang segi kemasyarakatan dan dunia sekitarnya. 

2. Orientasi Diversi, yaitu kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan 

kebutuhan akan hiburan. Khalayak menggunakan media massa untuk 

mencari hiburan/terlepas dari beban. 

3. Orientasi Identitas Personal, yaitu menggunakan isi media massa untuk 

memperkuat atau mempekokoh sesuatu yang penting dalam 

kehidupan/situasi khalayak sendiri.
17

 

 

Sementara itu, Denis McQuail membagi motif penggunaan media oleh 

individu ke dalam 4 kelompok. Adapun pembagian tersebut adalah: 
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1. Motif Informasi 

- Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan terdekat, masyarakat, dan dunia. 

- Mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal-hal yang 

berkaitan dengan penentuan pilihan. 

- Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum. 

- Belajar, pendidikan diri sendiri. 

- Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. 

2. Motif Identitas Pribadi 

- Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi. 

- Menemukan model perilaku. 

- Mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media. 

- Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

- Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain.. 

- Mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa 

memiliki. 

- Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial. 

- Memperoleh teman selain dari manusia. 

- Membantu menjalankan peran sosial. 

- Memungkinkan diri untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman, dan 

masyarakat. 

4. Motif Hiburan 

- Melepaskan diri dari permasalahan. 

- Bersantai. 

- Memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis. 

- Mengisi waktu. 

- Penyaluran emosi. 

- Membangkitkan gairah seks.
18

 

 

Jelas bahwa individu-individu menggunakan media massa karena 

didorong oleh motif-motif tertentu yang dicarikan pemuasannya melalui media 

tertentu pula, meski betapa pun kecilnya pemuasan yang dapat dilakukan media 

tersebut. Dari berbagai motif yang mendorong menggunakan media, akan tumbuh 

semacam harapan yang dicarikan pemuasannya melalui media tersebut. Hal ini 

akan menimbulkan suatu pola perilaku penggunaan media sebagai perwujudan 

dari motif yang ada. 
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Ketika media massa dapat memenuhi kebutuhan khalayak yang tentunya 

disesuaikan dengan perbedaan karakter mereka masing-masing, maka mereka 

dapat serta merta memperlakukannya sesuai dengan kebutuhan yang akan 

dipenuhinya. Hal tersebut seperti dikutip dari pernyataan John Fiske mengenai 

perlakuan audiens terhadap media televisi. 

Television, to be popular, must not only contain meanings relevant to wide 

variety of social groups. It must also be capable of beings watched with 

different modes of attention, what Hartley calls “regimes of watching”. 

Viewers may watch TV as a primary activity when they “glued to the 

screen”. They may reluctantly give it second place in the attention while 

they do something else. It gains their full attention only when an item 

makes a strong and succesfull bid for their interest.
19

 

 

(Televisi, secara umum, tidak harus hanya berisi arti-arti yang 

berhubungan dengan kelompok sosial yang beragam jenisnya. TV juga 

harus mampu menjadi benda yang dikontrol dengan berbagai model 

perhatian yang berbeda, Hartley menyebutnya ”rezim tontonan”. Pemirsa 

mungkin menonton televisi dengan sebuah aktivitas yang pokok saat 

mereka ”dekat dengan layar” (ada minat dan kesempatan). Mereka 

mungkin akan menomorduakan televisi ketika mereka mengerjakan 

pekerjaan lain. TV menjadi perhatian penuh hanya pada saat sebuah berita 

menjadi topik pembicaraan yang ramai dan mampu menjadi perhatian 

mereka). 

Dari penjelasan di atas jelas bahwa televisi digunakan khalayak sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya. Apabila keinginan dan kebutuhan tersebut 

dapat terpenuhi, maka akan timbul suatu kepuasan. Asumsi bahwa khalayak aktif 
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mencari pemuasan kebutuhan individualnya melalui media massa melahirkan 

pendekatan baru dalam penelitian komunikasi, yaitu pendekatan tentang 

kebutuhan individu terhadap pesan-pesan media berdasarkan asas manfaat dan 

kepuasan, yang disebut Uses and Gratifications Theory. 

Menurut teori ini pemirsa televisi ternyata lebih aktif daripada yang 

umumnya disangka. Terutama teori tersebut mau membantah anggapan, televisi 

secara langsung dapat mengerahkan masyarakat dengan tujuan tertentu. 

Sebaliknya, televisi itu dimanfaatkan oleh pemirsa. Dengan menonton mereka 

memenuhi kebutuhan tertentu yang mereka rasakan sendiri. Jadi, mereka sama 

sekali bukan semacam tabularasa yang dapat diisi semau-maunya oleh para 

perancang program televisi.
20

 

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

Gurevitch, Uses and Gratifications meneliti (1) sumber sosial dan psikologis dari 

(2) kebutuhan, yang melahirkan (3) harapan-harapan dari (4) media massa atau 

sumber-sumber lain, yang menyebabkan (5) perbedaan pola terpaan media (atau 

keterlibatan dalam kegiatan lain), dan menghasilkan (6) pemenuhan kebutuhan 

dan (7) akibat-akibat lain, bahkan seringkali akibat-akibat yang tidak 

dikehendaki.
21

 

Seiring dengan perkembangan jaman, teori Uses & Gratifications yang 

dikemukakan oleh Katz dkk juga mengalami pengayaan oleh beberapa ilmuwan 

komunikasi lainnya. Pengayaan tersebut melahirkan 4 model yang dikenal secara 

umum yaitu, 
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1. Model Katz, Blumler, dan Gurevitch (1974) 

Dalam model ini Katz dkk, menekankan pentingnya faktor-faktor 

psikologi dan sosial sebagai penyebab timbulnya kebutuhan penggunaan 

media oleh individu. Faktor sosial psikologis tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a) Situasi atau kondisi psikologis dan sosial menimbulkan ketegangan dan 

pertentangan, karena itu individu mengkonsumsi media. 

b) Situasi atau kondisi psikologis dan sosial menciptakan kesadaran akan 

adanya masalah-masalah yang membutuhkan perhatian dan informasi. 

c) Situasi atau kondisi psikologi dan sosial menawarkan kesempatan-

kesempatan peningkatan taraf hidup dalam memuaskan kebutuhan-

kebutuhan tertentu yang semuanya dapat dipenuhi oleh media massa. 

d) Situasi atau kondisi psikologi dan sosial memberikan dukungan dan 

penguatan pada nilai-nilai tertentu melalui konnsumsi media yang selaras. 

e) Situasi atau kondisi psikologi dan sosial menyajikan sejumlah harapan 

yang telah diketahui melalui materi-materi media tertentu.
22

 

 

2. Model Levy dan Windahl (1984) 

Pendekatan ini menekankan pada khalayak aktif dalam melakukan 

aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui penggunaan media 

massa. Aktivitas-aktivitas tersebut teragi dalam 3 tahap : 

a) Before expsore, receiver may actively select what they want to consume to 

obtain gratifications. (Sebelum terpaan, khalayak dapat secara aktif 

memilih apa yang mereka butuhkan untuk digunakan dalam mencapai 

kepuasan tertentu) 

b) During exposure, audience members selectively perceive and interpret 

communication content as well as identify with element of message. (Saat 

terpaan, anggota khalayak secara aktif mengamati dan 

menginterpretasikan isi komunikasi dengan mengidentifikasi unsure-unsur 

pesannya) 

c) After exposure, receivers selectively recall information from what they 

received. (Setelah terpaan, khalayak secara aktif mengungkap kembali 

informasi yang mereka terima)
23
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3. Model Rosengreen, dkk (1985) 

Model yang dikembangkan Rosengreen dkk ini memandang bahwa 

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam tingkatan yang rendah maupun yang 

tinggi akan berinteraksi dengan berbagai karakteristik intra dan ekstra individual 

serta struktur masyarakat sekitarnya, dimana termasuk struktur media. Interaksi 

akan menghasilkan berbagai kombinasi masalah individu baik yang terasa 

maupun tidak serta cara-cara penyelesaian yang dianggap tepat untuk masalah itu. 

Kombinasi antara masalah dan penyelesaian ini akan menghasilkan 

berbagai motif sebagai upaya pencarian kepuasan dan menghasilkan berbagai pola 

konsumsi media dan berbagai perilaku lain. Hasil-hasil ini akan memberikan 

berbagai pola kepuasan dan non kepuasan yang mungkin akan mempengaruhi 

karakteristik intra dan ekstra individu secara struktur media, sosial, politik, 

kebudayaan  dalam masyarakat.
24

 

4. Model Palmgreen dkk (1985) 

Palmgreen dkk berpendapat bahwa model-model terdahulu mengalami 

kegagalan dalam mengukur perbedaan antara apa yang dicari khalayak dengan 

apa yang yang mereka peroleh dari media. Mereka kemudian membuat model 

untuk mengukur kesenjangan (discrepancy) antara kepuasan yang dicari 

(Gratification Sought) dengan kepuasan yang diperoleh (Gratification Obtained). 

Gratification Sought (GS) merupakan kepuasan yang dibayangkan akan 

diterima seseorang jika ia menggunakan media massa tertentu. Sedangkan, 
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Gratification Obtained (GO) merupakan kepuasan yang diperoleh seseorang 

setelah ia menggunakan media massa tersebut. 

Dalam hal yang menyangkut GS, dianggap tidak ada perbedaan antara 

bentuk dan jenis media massa yang satu dengan yang lain. GS lebih banyak 

dipengaruhi oleh harapan-harapan khalayak yang diabstraksikan dari 

pengalamannya dengan berbagai bentuk dan jenis media massa. Dalam GO, 

preferensi materi favorit yang disajikan media massa tertentu dianggap tidak 

memiliki perbedaan individu satu dengan yang lain. 

Model GS-GO Palmgreen ini didasarkan pada teori nilai dan harapan 

(Expetacy and Value Theory). Seperti yang diugkapkan Littlejohn bahwa : 

According to this theory, you orient yourself by your own attitudes. “An 

attitude consist of a cluster of beliefs and evaluations, and this theory of 

media uses and gratifications is just an extension of this basic idea. Here 

your attitude toward some segment of the media is determined by your 

beliefs about and evaluations of it. The gratification you seek from media 

are determined by your attitudes toward the media – your beliefs about 

what a medium can give you and your evaluations of this material.
25

 

(Menurut teori ini, orientasi seseorang tergantung pola perilakunya sendiri. 

Sebuah perilaku terdiri dari sekelompok keyakinan dan evaluasi, dan teori 

ini dalam kegunaan dan kepuasan media hanyalah sebuah perluasan 

pemikiran dari pemikiran dasar. Sikap dan perilaku seseorang terhadap 

beberapa bagian media ditentukan oleh sikap dan perilaku terhadap media 
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– keyakinan tentang seberapa besar media dapat memberi keuntungan dan 

evaluasinya). 

 

Model ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

a.  

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut dapat diterangkan bahwa terdapat umpan balik dari 

kepuasan yang diperoleh (GO) ke aspek psikologis kepercayaan dan evaluasi dari 

perilaku medianya. Kepercayaan dan evaluasi mempengaruhi pencarian kepuasan 

(GS), dan setiap konsumsi media akan menghasilkan suatu persepsi mengenai 

kepuasan tertentu yang diperoleh. 

Berangkat dari pendekatan Uses & Gratifications model Palmgreen ini, 

penulis ingin mengetahui sejauh mana kesenjangan kepuasan yang diterima oleh 

Kepercayaan 

Evaluasi 

Pencarian 

Kepuasan  

(GS) 

Konsumsi  

Media 

Perolehan 

Kepuasan yang 

diterima  

(GO) 



pemirsa talk show ringan Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di 

tvOne.  

Kerangka pemikiran yang dipakai penulis adalah sebagai berikut  : 

 

Gratifications Sought Gratifications Obtained 

 

 

                                              Media Consumptions 

Dalam penelitian ini, variabel Gratifications Sought diindikasikan akan 

mendorong khalayak responden dalam mengkonsumsi media. Selanjutnya, pola 

penggunaan media akan mempengaruhi kepuasan nyata yang diperoleh responden 

setelah menonton acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat, walaupun 

sebenarnya Gratifications Sought dapat mempengaruhi secara langsung 

Gratifications Obtained. 

 

F. Definisi Konsepsional Dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsepsional 

Untuk menjembatani perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca 

atau pengguna penelitian dalam hal variabel-variabel yang akan diuji perlu 

dirumuskan suatu konsep berupa abstraksi mengenai suatu fenomena atas dasar 

generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan , kelompok, atau 

individu tertentu.
26
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a. Gratifications Sought (Kepuasan yang Diharapkan) 

Gratifications Sought didefinisikan sebagai kepuasan yang dicari atau 

diinginkan individu ketika mengkonsumsi media tertentu (radio, tv, koran).
27

 

Dalam penelitian ini gratifications sought merupakan yang diharapkan 

pemenuhan kepuasannya dari tayangan talk show informasi Kick Andy di Metro 

TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. 

 

b. Media Use (Penggunaan Media) 

Media Use (Penggunaan Media) merupakan perilaku khalayak dalam 

menggunakan isi/acara yang disiarkan oleh suatu media. Menurut Jalaluddin, 

penggunaan media adalah jumlah waktu yang dikonsumsi dan berbagai hubungan 

antara individu dan konsumen media dan isi media yang dikonsumsi atau dengan 

media secara keseluruhan.
28

 

Dalam penelitian ini, Media Use adalah perilaku mahasiswa Ilmu 

Komunikasi FISIP UNS angkatan 2007-2009, sebelum, saat, dan setelah 

menggunakan media yang dilihat dari pilihan tingkat perhatian, frekuensi, dan 

curahan waktu rata-rata yang diberikan responden pada acara talk show informasi 

Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. 

 

c. Gratifications Obtained (Kepuasan yang Diperoleh) 

Gratifications Obtained (Kepuasan yang Diperoleh) merupakan tingkat 

kepuasan nyata yang diperoleh seseorang setelah mengkonsumsi suatu jenis 
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media tertentu.
29

 Pada Gratifications Obtained, tingkat kepuasan menunjuk pada 

seberapa jauh acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

memberikan sumbangan berupa kepuasan nyata yang diperoleh responden setelah 

menyaksikan acara tersebut. 

 

d. Gratifications Discrepancy ( Kesenjangan Kepuasan) 

Gratifications Discrepancy yaitu kesenjangan kepuasan antara kepuasan 

yang diperoleh khalayak dari penggunaan suatu media. Pada penelitian ini, 

Gratifications Discrepancy dihitung berdasarkan ketidaksesuaian antara kepuasan 

yang diharapkan (GS) dengan kepuasan yang diperoleh (GO) dari penilaian 

responden terhadap acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di 

tvOne, dimana GS lebih besar daripada GO. 

 

e. Talk Show 

Definisi talk show menurut Farlex (2005) dalam The Free Dictionary : A 

television or radio show in which noted people, such us authorities in a particular 

field, participate in discussion or are interviewed and often answer question from 

viewers or listeners.
30

(Sebuah acara televisi atau radio, yang mana orang 

terkemuka, seperti seorang ahli dalam bidang tertentu, berpartisipasi dalam 

diskusi atau diwawancarai dan kadangkala menjawab pertanyaan dari pemirsa 

atau pendengar.) 
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Talk show mempunyai ciri tipikal: menggunakan percakapan sederhana 

(casual conversation) dengan bahasa yang universal (untuk menghadapi 

heterogenitas khalayak). Tema yang diangkat mestilah benar-benar penting (atau 

dianggap penting) untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagi 

pemirsanya. Wacana yang diketengahkan merupakan isu (atau trend) yang sedang 

berkembang dan hangat di masyarakat. Berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran 

Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia pada Pasal 8 disebutkan bila 

program talk show termasuk di dalam program faktual. Adapun pengertian 

program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi. 

 

2. Definisi Operasional 

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, mereka harus 

dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel, yang berarti sesuatu 

yang mempunyai variasi nilai.
31

 Variabel-variabel dalam penelitian ini 

dioperasionalkan sebagai berikut : 

 

a. Gratifications Sought (Kepuasan yang Diharapkan) 

Untuk mengukur Gratifications Sought (GS), diajukan beberapa 

pertanyaan tentang kepuasan yang dicari dari menyaksikan talk show informasi 

yang ditayangkan masing-masing media televisi, yaitu Metro TV dengan Kick 

Andy dan tvOne dengan Satu Jam Lebih Dekat. Pembagian tingkat GS ini 
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mengikuti pendapat Denis McQuail yang membagi motif penggunaan media oleh 

individu ke dalam empat kelompok. Keempat kelompok motif tersebut kemudian 

dioperasionalisasikan dalam 13 pertanyaan sebagai berikut: 

1. Motif Informasi 

- Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini. 

- Untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu peristiwa. 

- Untuk memperoleh cerita-cerita tentang kemanusiaan. 

2. Motif Identitas Pribadi 

- Untuk membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan sekitar. 

- Untuk menemukan idola yang dapat dijadikan sebagai panutan. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

- Untuk mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain. 

- Untuk menambah kepercayaan diri. 

- Agar bisa memberikan informasi kepada orang lain. 

- Untuk dapat berkumpul dengan orang lain. 

4. Motif Hiburan 

- Untuk melepaskan diri dari masalah. 

- Untuk bersantai. 

- Untuk mengisi waktu. 

- Untuk menyalurkan emosi. 

Pada masing-masing item pernyataan kebutuhan diberikan empat 

alternatif jawaban dengan 4 skor yang dapat dipilih responden yang menyatakan 



kuatnya keinginan responden untuk memuaskan kebutuhannya melalui tayangan 

tersebut. Keempat skala dimaksud adalah: 

- Sangat penting (skor 4), artinya responden sangat ingin mencarikan pemuasan 

kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

- Penting (skor 3), artinya responden ingin mencarikan pemuasan kebutuhannya 

melalui tayangan tersebut. 

- Tidak penting (skor 2), artinya responden kurang begitu ingin mencarikan 

pemuasan kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

- Sangat tidak penting (skor 1), artinya responden sama sekali tidak ingin 

mencarikan pemuasan kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

Dari ketentuan skor tersebut akan diperoleh nilai tertinggi 13x4 = 52 

(sebagai batas atas) dan nilai terendah 13x1 = 13 (sebagai batas bawah). Untuk 

menentukan 4 kelas yang menyatakan tingginya harapan responden untuk 

memuaskan kebutuhannya melalui talk show informasi tersebut maka diperoleh 

range (jarak) interval: 

 

Batas atas – batas bawah 

i =  

 jumlah kelas 

 

 

52 – 13 

i =  

              4  

 

i = 9, 75 dibulatkan menjadi 10 

 

 



Kategorisasi keempat kelas tingkat kepuasan yang diharapkan responden 

tersebut adalah: 

Sangat tinggi : 43 – 52, artinya responden sangat mengharapkan 

pemuasan kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

Tinggi  : 33 – 42, artinya responden mengharapkan pemuasan 

kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

Rendah  : 23 – 32, artinya responden kurang mengharapkan 

pemuasan kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

Sangat rendah : 13 – 22, artinya responden tidak mengharapkan 

pemuasan kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

 

b. Media Use (Penggunaan Media) 

 Media Use merupakan perilaku khalayak dalam menggunakan media. 

Tingkat penggunaan media pada responden dalam penelitian ini dihitung 

berdasarkan tingkat perhatian, frekuensi, dan curahan waktu rata-rata yang 

diberikan responden pada tayangan Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih 

Dekat di tvOne. 

1. Tingkat perhatian meliputi: 

- Pre Activity (pra aktivitas/sebelum terpaan media) 

Menunjuk pada aktivitas responden sebelum menggunakan media 

televisi. digambarkan dengan aktivitas pencarian informasi acara televisi 

oleh responden dan setelah mendapat informasi apakah responden sengaja 

meluangkan waktu untuk menontonnya atau tidak. 



- Duractivity (selama terpaan media) 

Menunjuk pada aktivitas responden saat menggunakan media. 

Digambarkan oleh perilaku responden saat mengikuti tayangan tersebut, 

pemahaman terhadap tayangan tersebut, dan apakah mengikutinya sampai 

selesai atau tidak. 

- Post Activity (pasca aktivitas/setelah terpaan media) 

Menunjuk pada aktivitas khalayak setelah terpaan media, yaitu setelah 

menyaksikan tayangan tersebut apakah responden memperbincangkannya 

dengan orang lain dalam interaksi sosialnya. 

2. Frekuensi, yaitu tingkat keseringan responden dalam menonton tayangan 

dimaksud. Dalam penelitian ini adalah berapa kali responden menonton Kick 

Andy dan Satu Jam Lebih dekat dalam satu bulan. Frekuensi responden dalam 

menonton acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat dikategorikan menjadi 

empat tingkatan, yaitu: 

Sangat tinggi : jika responden menonton 4 kali atau lebih dalam sebulan 

Tinggi : jika responden menonton 3 kali dalam sebulan 

Rendah : jika responden menonton 2 kali dalam sebulan 

Sangat rendah : jika responden menonton 1 kali dalam sebulan 

3. Curahan Waktu, adalah waktu rata-rata yang diberikan responden dalam sekali 

menonton Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat, yang dinyatakan dalam 

satuan menit. Dalam hal ini dikategorikan menjadi empat tingkatan, yaitu: 

Sangat tinggi : jika responden mencurahkan waktu selama 46-90 menit 

dalam sekali menonton 



Tinggi : jika responden mencurahkan waktu selama 31-45 menit 

dalam sekali menonton 

Rendah : jika responden mencurahkan waktu selama 16-30 menit 

dalam sekali menonton 

Sangat rendah : jika responden mencurahkan waktu selama 1-15 menit 

dalam sekali menonton 

 

c. Gratification Obtained (Kepuasan yang Diperoleh) 

 Dalam penelitian ini variabel kepuasan yang diperoleh (GO) diukur 

dengan mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dioperasionalkan dari 

13 item pernyataan kebutuhan dalam 4 kelompok yang berkaitan dengan jenis 

kebutuhan menusia seperti pada GS, tetapi lebih dikhususkan lagi dalam arti telah 

menunjuk pada media televisi tertentu yaitu Metro TV dan tvOne. langkah ini 

untuk mengetahui besarnya nilai GO yang diperoleh untuk masing-masing 

tayangan yaitu Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat. 

 Seperti pada GS, untuk mengoperasionalkan GO, diajukan pula 

pertanyaan-pertanyaan dengan empat alternatif jawaban dalam 4 skor yang dapat 

dipilih responden. Meski keempat alternatif jawaban yang diberikan berbeda-beda 

untuk setiap itemnya (sesuai dengan kepuasan nyata yang diperoleh responden 

setelah menyaksikan Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat), namun sebelumnya 

telah ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pemberian skor untuk masing-masing 

alternatif jawaban sebagai berikut: 



- Sangat Puas (skor 4), artinya responden sangat terpenuhi kebutuhannya setelah 

menonton tayangan tersebut 

- Puas (skor 3), artinya responden cukup terpenuhi kebutuhannya setelah 

menonton tayangan tersebut 

- Tidak Puas (skor 2), artinya responden kurang terpenuhi kebutuhannya setelah 

menonton tayangan tersebut 

- Sangat Tidak Puas (skor 1), artinya responden sama sekali tidak terpenuhi 

kebutuhannya setelah menonton acara tersebut 

 Dari ketentuan tersebut akan diperoleh batas-batas interval seperti pada 

GS. Dengan demikian kategorisasi tingkat kepuasan nyata yang diperoleh 

responden setelah menyaksikan Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat dalam 

skala 4 adalah: 

Sangat tinggi :  43 – 52, artinya responden sangat terpuaskan 

kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

Tinggi  :  33 – 42, artinya responden cukup terpuaskan 

kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

Rendah  : 23 – 32, artinya responden kurang terpuaskan 

kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

Sangat rendah : 13 – 22, artinya responden tidak terpuaskan 

kebutuhannya melalui tayangan tersebut. 

 

 

 



d. Gratification Discrepancy (Kesenjangan Kepuasan) 

 Variabel kesenjangan kepuasan merupakan perbedaan kepuasan yang 

diperoleh responden setelah menggunakan media. Diukur dengan menyilangkan 

nilai GS dengan nilai GO yang diperoleh sehingga akan nampak kesenjangan 

kepuasan yang dialami responden setelah menonton program Kick Andy yang 

ditayangkan oleh Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat yang ditayangkan oleh 

tvOne. Adanya kesenjangan kepuasan kedua media tersebut dibuktikan dengan 

Statistik Discrepancy. 

 

e. Talk Show 

 Variabel talk show dalam penelitian ini adalah program bincang-bincang 

Kick Andy yang ditayangkan di Metro TV setiap hari Jumat pukul 21.30 – 23.00 

WIB dan Satu Jam Lebih Dekat yang ditayangkan di tvOne setiap hari Kamis 

pukul 19.30 – 20.30 WIB. 

 

G. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu hanya memaparkan 

situasi atau peristiwa. Dengan kata lain, melukiskan variabel demi variabel, satu 

demi satu dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa, 

atau membuat prediksi. Tetapi untuk mengetahui keadaan mengenai apa, berapa 

banyak dan sejauh mana. 



Jenis penelitian ini dipilih karena penulis ingin mengetahui gambaran 

tentang bagaimana kepuasan yang diharapkan dan diperoleh responden, pola 

penggunaan media, serta seberapa besar kesenjangan kepuasan yang terjadi. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian survai. Penelitian survai adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pokok. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami 

36A, Kentingan, Surakarta. Heterogenitas Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP 

UNS dan tingginya terpaan media televisi di diri mereka dianggap penulis mampu 

mewakili audiens ”Kick Andy” dan ”Satu Jam Lebih Dekat”. Selain itu juga 

mempertimbangkan kemudahan pencarian data, efisiensi waktu , serta biaya. 

 

4. Populasi 

Menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah individu-indivu atau objek 

secara keseluruhan yang akan menjadi sasaran penelitian yang tidak saja berupa 

alat-alat, keadaan, tempat dan sebagainya.
32
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Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 reguler dengan 

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS Surakarta angkatan tahun 2007 sampai 

dengan 2009 yang menonton tayangan Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat. 

Dari hasil pra survai yang dilakukan oleh peneliti diketahui jumlah mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi S1-Reguler angkatan 2007-2009 adalah 318 orang. 

Sedangkan yang menonton program Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat 

sebanyak 270 orang. 

Tabel 1 

Jumlah Mahasiswa Ilmu Komunikasi S1-Reguler 

Angkatan 2007-2009 

 

Tahun Angkatan Jumlah 

2007 114 

2008 123 

2009 81 

Total 318 

Sumber: Data Kemahasiswaan FISIP UNS per Agustus 2009 

5. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. 

Dalam penelitian ini besar sampel diukur dengan rumus yang diberikan oleh Taro 

Yamane
33

: 

N 

n =  

       N (d²) + 1 
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Keterangan: 

n  =  sampel 

N  =  populasi 

D²  = presisi 

1  =  angka konstan 

 

Sesuai dengan populasi sebanyak 270 mahasiswa dengan presisi 10% 

dan tingkat kepercayaan 90%, maka dengan rumus Yamane diperoleh banyaknya 

sampel sebagai berikut: 

270 

n =  

       270 (0,1²) + 1 

 

n = 72,97 dibulatkan menjadi 73. 

 

Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode acak sederhana (simple random sampling). Simple random sampling 

adalah suatu tipe sampling probabilitas, dimana peneliti dalam memilih 

sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota 

populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel.
34

 Dengan teknik semacam 

itu maka terpilihnya individu menjadi anggota sampel benar-benar atas dasar 

faktor kesempatan (chance), dalam arti memiliki kesempatan yang sama, 

bukan karena adanya pertimbangan subyektif dari peneliti. Langkah pertama 

adalah membuat daftar kerangka sampling (sampling frame), kemudian dari 

kerangka sampling ditarik sebagai sampel beberapa satuan yang akan diteliti. 

Dalam hal ini pengambilannya harus dengan cara undian sehingga setiap unit 

punya peluang yang sama untuk dapat dipilih. Setiap nomor unit penelitian 
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dalam kerangka sampling ditulis dalam secarik kertas kemudian digulung dan 

dimasukkan ke dalam sebuah kotak lalu diundi hingga terpenuhi jumlah 

sampel yang dikehendaki. Jika gulungan yang sudah termasuk sampel jatuh 

dua kali, maka bilangan tersebut dipakai sekali.
35

  

 

6. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data 

a.  Jenis Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan peneliti, 

yaitu: 

- Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden 

dengan menyebar kuesioner. 

- Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari observasi dan studi 

kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. 

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

- Observasi : mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan 

langsung di lokasi penelitian. 

- Kuesioner : mengumpulkan data dengan menyebarkan angket (daftar 

pertanyaan) yang harus diisi responden. 

- Kepustakaan : mengumpulkan data melalui buku-buku referensi dan 

literatur yang relevan. 
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7. Analisis Data 

Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

Setelah semua data yang diperoleh di lapangan terkumpul, langkah pertama 

yang dilakukan adalah mengkoding data. Tujuannya untuk menyederhanakan 

data yang diperoleh. Pengkodingan dilakukan secara manual dengan 

menggunakan coding sheet. Langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan 

data, baru kemudian menginterpretasikannya. 

Untuk mengukur kesenjangan kepuasan mengacu pada rumus statistik 

discrepancy yang diberikan Palmgreen sebagai berikut : 

Σ n.i.j  

 i ≠ j 

D =  

          Σ Σ n.i.j 

           i  j 

 

 

Dimana : 

D : discrepancy / kesenjangan 

n  : jumlah sampel 

i   : kepuasan yang dicari (GS) 

j   : kepuasan yang diperoleh (GO) 

 dimana i ≠ j
36

 

 

 

Rumus discrepancy tersebut lalu dioperasionalkan dengan tabulasi 

silang, dimana item-item dalam GS dicrosskan dengan item-item dalam GO. 

Dari tabulasi silang tersebut akan diketahui persentase tingkat kesenjangan 

kepuasan yang terjadi dengan menghitung jumlah responden yang mengalami 

ketidaksesuaian antara GS dan GO-nya. 
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Kesenjangan kepuasan yang dihitung dalam penelitian ini adalah 

kesenjangan yang terjadi saat responden tidak mendapatkan kepuasan seperti 

yang mereka harapkan. Oleh karena itu, penghitungan difokuskan pada angka-

angka yang menyatakan GS lebih besar daripada GO. Angka-angka ini 

terletak pada kotak di atas garis impas pada tabulasi silang, dimana GS lebih 

besar dari GO. 

Sedangkan angka-angka yang menyatakan ”GS sama dengan GO” 

(angka-angka pada garis impas) maupun ”GS lebih kecil daripada GO” 

(angka-angka dibawah garis impas) dianggap sebagai tingkat kemampuan 

media dalam memenuhi kebutuhan penonton. 

Setelah diketahui tingkat kesenjangan yang terjadi, maka akan dapat 

pula diketahui tingkat kepuasan yang diperoleh responden. Besarnya kepuasan 

yang mampu diberikan oleh acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat 

kepada responden dapat dihitung dengan mengurangi tingkat kepuasan 

maksimal (ditetapkan 100%) dengan tingkat kesenjangan kepuasan yang 

dialami responden pada tiap-tiap item-itemnya. 

Merujuk pada penelitian terdahulu, ditetapkan batasan kepuasan minimal 

sebesar 70%. Dengan kata lain, jika responden menyatakan bahwa kepuasan 

yang diperoleh untuk tiap jenis kebutuhan berkisar antara 70 - 100% atau bila 

kesenjangan kepuasan berkisar antara 0 - 30%, maka kebutuhan tersebut 

dianggap terpuaskan. Jika kesenjangan kepuasan menunjukkan persentase di 



atas 30% berarti media tidak mampu memuaskan responden.
37

 Sebaliknya, 

apabila kesenjangan kepuasan menunjukkan angka di bawah 30% berarti 

media tersebut mampu memuaskan responden. 

Semakin besar angka kesenjangan, berarti suatu media semakin tidak 

mampu memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, semakin kecil angka kesenjangan, 

semakin besar kemampuan suatu media dalam memenuhi kebutuhan 

responden. 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

1. Sejarah Singkat Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unicersitas Sebelas Maret 

(FISIP UNS) berdiri pada tahun 1976, bersamaan dengan berdirinya 

Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret yang dikukuhkan dengan 

Keputusan Presiden RI No. 10 tahun 1976. FISIP UNS termasuk salah 

satu diantara sembilan fakultas di lingkungan UNS. 

Pada saat berdiri nama FISIP UNS adalah Fakultas Ilmu dan Ilmu 

Politik dan memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Administrasi Negara dan 

Jurusan Publisistik. Baru pada tahun 1982, berdasarkan SK Mendikbud RI 

No. 017/0/1983, tertanggal 14 Maret 1983 nama jurusan juga berubah 

menjadi Ilmu Administrasi dan Ilmu Komunikasi. 

Jenis dan jumlah prodi di setiap jurusan pada fakultas-fakultas di 

lingkungan UNS juga ditata/dibakukan berdasarkan SK Dirjen Dikti 

Depdikbud RI No. 222/Dikti/Kep./1996 tentang Program Studi pada 

Program Sarjana di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Prodi untuk 

Jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan Ilmu Komunikasi masing-masing 

adalah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi. 

Pada tahun 1994, FISIP UNS membuka Program S1 Ekstensi dengan 

dua jurusan yaitu jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan Ilmu 



DEKAN 

 

PD I, PD II, PD III 

Komunikasi. Selain itu, untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan tenaga 

kerja terampil dan profesional, dibuka pula Program Diploma III yaitu 

Jurusan Ilmu Penyiaran dan Jurusan Periklanan pada tahun 1999 disusul 

pada tahun 2000 dibuka Jurusan Public Relations (Humas), Jurusan 

Manajemen Administrasi dan jurusan Perpustakaan.
38

 

2. Struktur Organisasi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

 

 

Gambar II.1 

Sumber : Buku Pedoman FISIP UNS 2008/2009, hal. 17 
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Beberapa jabatan di atas saat ini diduduki oleh : 

 

Dekan    : Drs. Supriyadi SN, SU 

Pembantu Dekan I  : Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si 

Pembantu Dekan II  : Drs. Marsudi, MS 

Pembantu Dekan III  : Dra. Suyatmi, MS 

Ketua Jurusan I. Komunikasi : Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D 

Sekretaris Jurusan  : Drs. Hamid Arifin, M.Si 

3. Kondisi Jurusan Ilmu Komunikasi 

  Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret adalah jurusan dengan akreditasi ”A”. Status ini 

bermakna bahwa Jurusan Ilmu Komunikasi memiliki seluruh kualifikasi ideal 

untuk mengoperasikan proses dan sistem pendidikan tinggi sesuai dengan 

standar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia. 

  Saat ini jurusan Ilmu Komunikasi memiliki program S1-Reguler, 

S1 Ekstensi, Program DIII Komunikasi Terapan untuk program studi (prodi) 

Periklanan (Advertising), Penyiaran (Broadcasting), Hubungan Masyarakat 

(Public Relations), dan program studi Perpustakaan. Mulai tahun 2001, 

jurusan membuka program pasca sarjana dengan konsentrasi Manajemen 

Komunikasi dan Teori Komunikasi. Peningkatan kualitas jurusan juga terus 

dilakukan, dengan cara menyekolahkan beberapa dosen untuk meraih gelar S2 

maupun S3, baik di dalam maupun luar negeri. 



  Berdasarkan data terakhir yang penulis dapatkan dari Bagian Tata 

Usaha fakultas setempat per April 2010, jumlah mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP UNS berjumlah 505 orang. Berikut adalah rincian 

jumlahnya berdasarkan angkatan. 

 

Tabel II.1 

Jumlah Mahasiswa Program S-1 Reguler 

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

Berdasarkan Tahun Angkatan 

Tahun Angkatan Laki - Laki Perempuan Jumlah 

2003 6 5 11 

2004 5 9 14 

2005 33 39 72 

2006 33 57 90 

2007 35 79 114 

2008 40 83 123 

2009 39 42 81 

Total Jumlah Mahasiswa 505 

Sumber : Bagian Tata Usaha FISIP UNS, dicatat pada tanggal 13 April 2010 

 

 

 

 

 



4. Sistem Pendidikan 

a. Pengertian 

Sistem pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS adalah 

Sistem Kredit Semester (SKS), yaitu sistem penyelenggaraan 

pendidikan dimana beban studi mahasiswa dan beban tenaga pengajar 

dinyatakan dalam kredit. Sistem ini diatur dalam SK Rektor UNS 

nomor 177/PT40.II/921. 

b. Program Pendidikan 

Beban Studi Kumulatif yang harus ditempuh mahasiswa Jurusan 

Ilmu Komunikasi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-

banyaknya 160 SKS dan dengan lama studi kumulatif antara 8 – 14 

semester. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah dan kegiatan 

akademik ini terbagi atas 3 kegiatan yaitu: 

1. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar., 

2. 60 menit acara kegiatan akademik tersuktur yang tidak terjadwal 

tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing 

akademik (PA).., 

3. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang 

harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk 

mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain dari suatu tugas 

akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar/PA. 

 

 



c. Perkuliahan 

Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dapat berbentuk kuliah 

tatap muka/ceramah, seminar/diskusi, praktikum/kuliah kerja, dan lain-

lain. Untuk dapat menempuh ujian di akhir semester, mahasiswa telah 

mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik 

terjadwal pada semester yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan 

lain yang ditetapkan. 

Untuk mendekatkan mahasiswa pada dunia industri komunikasi 

yang sesungguhnya, maka jurusan menyediakan fasilitas untuk 

melakukan magang di industri yang ada di Indonesia. Kegiatan ini 

disebut Kuliah Kerja Komunikasi (KKK). Selama minimal satu bulan, 

mahasiswa diwajibkan untuk magang dalam industri komunikasi yang 

dipilih oleh mahasiswa berdasarkan minat mereka sendiri. 

Jurusan telah menerapkan kelompok mata kuliah yang disebut 

mata kuliah profesi, yaitu kelompok mata kuliah yang diberikan secara 

sekuensial selama 4 semester yang membahas dan mempertajam 

penguasaan topik-topik tentang profesi komunikasi yang spesifik. 

Dengan pemberlakuan sistem ini, nantinya mahasiswa akan menjalani 

program spesialisasi profesi komunikasi tertentu. Kelompok mata 

kuliah yang masuk dalam kategori ini adalah jurnalistik, radio, video, 

komputer grafis, serta public relations/advertising. 

 

 



d. Struktur Kurikulum Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

  Berdasarkan buku pedoman FISIP UNS tahun 2008, Jurusan Ilmu 

Komuniikasi FISIP UNS membagi struktur kurikulumnya menjadi : 

(1) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 

No. Nama Mata Kuliah Kelompok MPK SKS 

1 Pendidikan Agama 2 

2 Pendidikan Pancasila 2 

3 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

4 Ilmu Alamiah Dasar 2 

5 Ilmu Budaya Dasar 2 

6 Kewirausahaan 2 

 

(2) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) 

No. Nama Mata Kuliah Kelompok MKK SKS 

1 Pengantar Ilmu Komunikasi 3 

2 Pengantar Psikologi 3 

3 Dasar–Dasar Logika 3 

4 General English 2 

5 English For Social Science 2 

6 Pengantar Sosiologi 3 

7 Pengantar Ilmu Politik 3 

8 Sistem Ekonomi Indonesia 3 



9 Komposisi 2 

10 Azas–Azas Manajemen 3 

11 Sistem Hukum Indonesia 3 

12 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3 

13 Teori Sosial Politik 2 

14 Komunikasi Massa 3 

15 Teori Komunikasi 3 

16 Teknologi Komunikasi 3 

17 Manajemen Media Massa 3 

18 Statistik Sosial 3 

19 Sistem Politik Indonesia 3 

20 Metode Penelitian Sosial 3 

21 Komunikasi Organisasi 3 

22 Sistem Komunikasi Indonesia 3 

23 Teknik Presentasi 3 

24 Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif) 3 

25 Metode Penelitian Komunikasi (Kualitatif) 3 

26 Isu-Isu Komunikasi Kontemporer 3 

27 Kapita Selekta Komunikasi 3 

 

 

 

 



(3) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

No. Nama Mata Kuliah Kelompok MKB SKS 

1 Jurnalistik I 3 

2 Jurnalistik II 3 

3 Jurnalistik III 3 

4 Jurnalistik IV 3 

5 Radio I 3 

6 Radio II 3 

7 Radio III 3 

8 Radio IV 3 

9 Video I 3 

10 Video II 3 

11 Video III 3 

12 Video IV 3 

13 Periklanan / Humas I 3 

14 Periklanan / Humas II 3 

15 Periklanan / Humas III 3 

16 Periklanan / Humas IV 3 

17 Desain Grafis I 3 

18 Desain Grafis II 3 

19 Desain Grafis III 3 

20 Desain Grafis IV 3 



21 Penulisan Artikel 3 

22 Kuliah Kerja Komunikasi 3 

23 Tugas Akhir / Skripsi 6 

 

(4) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 

No. Mata Kuliah Kelompok MPB SKS 

1 Hukum Media Massa 3 

2 Filsafat Ilmu 2 

3 Etika & Filsafat Komunikasi 3 

 

(5) Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 

No. Nama Mata Kuliah Kelompok MBB SKS 

1 Psikologi Komunikasi 3 

2 Sosiologi Komunikasi 3 

3 Komunikasi Politik 3 

4 Komunikasi Antar Budaya 3 

5 Komunikasi Sosial Pembangunan 3 

6 Perencanaan Komunikasi 3 

      Sumber : Buku Pedoman FISIP UNS  2008/2009 

 

 

 

 



B. Gambaran Umum Metro TV 

1. Sejarah Singkat 

PT. Media Televisi Indonesia mendapatkan ijin siaran untuk Metro 

TV pada tanggal 25 Oktober 1999. Metro TV merupakan anak perusahaan 

dari Media Grup yang dipimpin oleh Surya Paloh selaku Presiden Direktur 

Media Grup, yang kenyang pengalaman dalam industri media lokal dan 

merupakan penerbit dari surat kabar terbesar ketiga di Indonesia, Media 

Indonesia. Pada awalnya Metro TV mempekerjakan 280 karyawan dan 

sekarang sudah mempekerjakan lebih dari 900 karyawan, sebagian besar 

bagian Newsroom dan produksi. 

Pada 25 November 2000, Metro TV melakukan siaran untuk pertama 

kali dengan melakukan siaran percobaan ke 7 kota di Indonesia. Pada awal 

siaran sampai dengan 30 Maret 2001, Metro TV hanya mengudara selama 

12 jam. Kemudian pada tanggal 1 April 2001 Metro TV mulai mengudara 

selama 24 jam. 

Tantangan terbesar perusahaan pada langkah-langkah awal adalah 

kebutuhan untuk membangun infrastruktur, fasilitas dan tim, semua hanya 

dengan jangka waktu tak lebih dari sembilan bulan. Namun kerja keras ini 

merupakan sebuah pengalaman tak ternilai karena sekaligus dapat 

menempa tim menjadi solid dan profesional dan sudah teruji dalam situasi 

di bawah tekanan. 



Metro TV merupakan pionir dari perspektif yang baru dan unik 

dalam cara penyampaian informasi. Produksi yang stylish dan canggih dari 

Metro TV memberi nafas baru dalam industri pertelevisian. 

Hasrat untuk menjadi yang terbaik merangsang antusiasme 

perusahaan dan pendekatan multi-dimensionalnya untuk membuat 

program yang terbaik. Visi dan target perusahaan adalah menjadi yang 

terbaik dalam kualitas pemberitaan dan menciptakan loyalitas yang luar 

biasa dari khalayak dan pengiklan. 

Perusahaan juga membawa tanggung jawabnya terhadap pemegang 

saham dan karyawan ke arah yang sangat serius. Meskipun konsisten 

dalam usaha untuk mencapai level pertumbuhan dan keuntungan yang 

signifikan dan juga mendongkrak aset, kesejahteraan dan kualitas hidup 

dari karyawan Metro TV adalah tetap merupakan kepentingan yang 

terpenting. 

Visi  

*  Menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dan menjadi nomor 

satu dalam berita, menawarkan kualitas dalam program hiburan dan gaya 

hidup. Memberikan kesempatan beriklan yang unik dan membangun 

loyalitas dengan pemirsa dan pengiklan. 

Misi 

            * Menggairahkan dan meningkatkan kemajuan bangsa dan negara ke 

arah suasana demokratis, agar mampu unggul dalam persaingan global 

dengan tetap menjunjung tinggi penghargaan terhadap moral dan etika. 



*   Untuk menambah nilai dalam kehadirannya di dalam industri televisi 

dengan menawarkan perspektif yang baru, dengan mengedepankan 

informasi yang bernilai dan dengan menawarkan alternatif hiburan yang 

berkualitas. 

* Mencapai pertumbuhan dalam level yang signifikan dengan 

mengembangkan dan menambah aset perusahaan, untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan dan untuk menghasilkan 

keuntungan yang signifikan untuk pemegang sahamnya. 

Logo 
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2. Sekilas Tentang Kick Andy 

Acara Kick Andy yang ditayangkan Metro TV merupakan program 

talk show informasi ringan yang selalu mengetengahkan isu-isu aktual 

yang terjadi saat itu, mengangkatnya dan mengupasnya secara mendalam 

hingga ke sisi humanisnya. Terkadang Kick Andy juga mengangkat 

kehidupan seorang tokoh yang sedang menjadi ”newsmaker” saat itu dan 

mengupas kehidupan pribadinya mulai dari pengalaman hidup, keluarga, 

hingga obsesi ke depan dari tokoh yang dihadirkan tersebut. Program Kick 

Andy ini sudah tayang sejak Maret 2006 dan hingga sekarang masih 

bertahan dan menjadi salah satu program unggulan Metro TV. Program ini 

hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 WIB dengan dipandu oleh Andy F. 

Noya yang dulu pernah dikenal menjabat sebagai Pemimpin Redaksi 

Metro TV, dan sekarang masih aktif sebagai Corporate Advisor Media 

Group yang merupakan induk usaha dari stasiun televisi Metro TV. 

Posisinya sebagai anggota dewan redaksi Media Group juga masih dijabat 

hingga sekarang. 

Acara ini terlihat menonjolkan kemampuan host-nya dalam 

memberikan sisi hiburan melalui celetukan-celetukan ataupun pertanyaan 



terkonsep yang kadang tidak terduga oleh penonton dan sangat mengena 

terhadap narasumbernya, dan dari situlah penamaan acara ini berasal. 

Dalam setiap episodenya, baik Kick Andy selalu menampilkan VT 

yang menayangkan sekilas mengenai pengalaman atau kisah hidup dari 

bintang tamu yang dihadirkan. Selain itu, juga menampilkan bintang tamu 

lain yang merupakan ”orang dekat” dari bintang tamu utama. ”Orang 

dekat” itu bisa teman, keluarga ataupun kolega dari bintang tamu utama. 

Kick Andy ketika salah satu episodenya mengupas seorang tokoh selalu 

menggunakan konsep ini, seperti ketika Iwan Fals menjadi bintang tamu 

dalam sebuah episodenya yang bertajuk ”Akhirnya Iwan Fals Bicara” 

(Jumat, 5 Februari 2010), Kick Andy mengundang teman lama Iwan Fals 

di grup musik ”The Babadotans” yang sudah puluhan tahun tidak bertemu 

untuk menjadi bintang tamu. 

Namun ketika Kick Andy tidak sedang mengupas seorang tokoh 

dalam episodenya namun mengupas sebuah tema lain, maka konsep ini 

tidak digunakan.  Kick Andy akan memanggil orang-orang yang berkaitan 

dengan tema yang sedang dikupas untuk menjadi bintang tamu utama. 

Seperti dalam episode mengenai kekerasan yang dialami oleh wartawan, 

maka beberapa wartawan yang pernah menjadi korban kekerasanlah yang 

diundang menjadi bintang tamu, kemudian ditampilkan sebuah VT (Video 

Tape) yang menayangkan kisah mereka 

 

 



C. Gambaran Umum tvOne 

1. Sejarah Singkat 

Tanggal 14 Februari 2008, pukul 19.30 WIB, merupakan saat 

bersejarah karena untuk pertama kalinya tvOne mengudara. Peresmian 

dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, 

tvOne menjadi stasiun tv pertama di Indonesia yang mendapatkan 

kesempatan untuk diresmikan dari Istana Presiden Republik Indonesia. 

tvOne secara progresif menginspirasi masyarakat Indonesia yang 

berusia 15 tahun ke atas agar berpikiran maju dan melakukan perbaikan 

bagi diri sendiri serta masyarakat sekitar melalui program News and Sports 

yang dimilikinya. 

Mengklasifikasikan program-programnya dalam kategori News One, 

Sport One, Info One, dan Reality One, tvOne membuktikan keseriusannya 

dalam menerapkan strategi tersebut dengan menampilkan format-format 

yang inovatif dalam hal pemberitaan dan penyajian program. 

Sebagai pendatang baru dalam dunia News, tvOne telah 

mempersiapkan bentuk berita baru yang belum pernah ada sebelumnya. 

Seperti Apa Kabar Indonesia, yang merupakan program informasi dalam 

bentuk diskusi ringan dengan topik-topik terhangat bersama para 

narasumber dan masyarakat, disiarkan secara langsung pada pagi hari dari 

studio luar tvOne. Program berita hardnews tvOne dikemas dengan judul : 

Kabar Terkini, Kabar Pagi, Kabar Pasar, Kabar Siang, Kabar Petang dan 

Kabar Malam. Kemasan yang berbeda juga disuguhkan oleh Kabar 



Petang, menampilkan bentuk pemberitaan yang menghadirkan secara 

langsung berita-berita dari Biro Pusat Jakarta dan beberapa Biro Daerah 

(Medan, Surabaya, Makassar ) dengan bobot pemberitaan yang berimbang 

antar semua Biro. Program ini meraih penghargaan MURI (Museum 

Rekor Indonesia) sebagai “Tayangan Berita yang Dibacakan Langsung 

Oleh 5 Presenter dari 4 Kota Yang Berbeda Dalam Satu Layar”. 

Sedangkan Kabar Malam bekerjasama dengan seluruh media nusantara 

untuk menghasilkan editorial yang lengkap, kredibel dan dinamis. 

Tayangan Sport tvOne akan meliputi pertandingan-pertandingan 

unggulan yang disiarkan langsung, mulai dari Kompetisi Sepakbola 

Nasional (Copa Indonesia), Sepak Bola Eropa (Liga Inggris dan Liga 

Belanda), Kompetisi Bola Basket Nasional (IBL) dan Bola Voli Nasional 

(Pro Liga). 

tvOne juga menayangkan program-program Selected Entertainment 

yang mampu memberikan inspirasi bagi para pemirsa untuk maju dan 

selalu berpikiran positif, tanpa unsur membodohi. 

Pada awal tahun ini, tvOne memiliki 26 stasiun pemancar dan pada 

akhir tahun akan menjadi 37 stasiun pemancar di berbagai daerah dengan 

jumlah potensi pemirsa 162 juta pemirsa. Melalui perkembangan tersebut, 

diharapkan penyebaran semangat tvOne untuk mendorong kemajuan 

bangsa dapat terealisasi dengan baik. 

 

 



“tvOne : Terdepan Mengabarkan” 

 

 Visi 

* tvOne secara korporasi mempunyai VISI untuk mencerdaskan semua    

lapisan masyarakay yang pada akhirnya memajukan bangsa. 

 Misi 

 * Menjadi stasiun TV Berita & Olahraga nomor satu. 

* Menayangkan program News & Sport yang secara progresif mendidik 

pemirsa untuk berpikiran maju, positif dan cerdas. 

 * Memilih program News & Sport yang informatif dan inovatif dalam 

penyajian dan kemasan. 

  Logo 

 

Gambar II.3 

* Warna Merah dan Putih melambangkan Indonesia 

     * Lingkaran dengan angka 1 di dalamnya merupakan simbol persatuan 

* Sedangkan penggunaan kalimat berbahasa Inggris, One, menunjukkan 

kesiapan tvOne dalam kancah pertelevisian global. Mudah dipahami 

oleh mitra kerja tvOne yang berada di luar negeri serta mencerminkan 

optimisme kebangsaan, sebagai bangsa Indonesia yang ingin maju. 
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2. Sekilas Tentang Satu Jam Lebih Dekat 

Acara Satu Jam Satu  Jam Lebih Dekat memiliki konsep acara talk 

show informasi ringan dan lebih fokus untuk membahas kehidupan tokoh 

dan beberapa isu dengan pendekatan human interest. Isu yang  dibahas 

bisa tentang keluarga, karier, hobi, dan seputar  kehidupan pribadi tokoh. 

Program ini juga menghadirkan mistery guest dan  pendukung fanatik 

seorang tokoh yang dianggap bisa  menghangatkan acara. Program Satu 

Jam Lebih Dekat ini sudah tayang sejak April 2009. Program ini hadir 

setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB dengan dipandu oleh Indy Rahmawati. 

Indy Rahmawati merupakan News Anchor dan juga merangkap 

sebagai produser di tvOne, stasiun TV yang menayangkan Satu Jam Lebih 

Dekat, sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Indy tercatat 

membawakan acara ”Apa Kabar Indonesia Pagi” dan ”Satu Jam Lebih 



Dekat”. Sebelum bergabung dengan tvOne, Indy memulai karirnya di 

bidang jurnalistik dengan bergabung bersama SCTV. 

Sedikit berbeda dari apa yang dilakukan oleh Kick Andy, program 

talkshow ringan Satu Jam Lebih Dekat mempunyai tema yang lebih 

sempit.. Program Satu Jam Lebih Dekat hanya terfokus pada pembahasan 

satu tokoh secara mendalam hingga menyentuh sisi humanisnya. 

Penggalian dari narasumber dan penyampaian informasi kepada khalayak 

pun hanya seputar tokoh yang menjadi narasumber atau bintang tamu 

tersebut. Sisi humanis yang diangkat tercermin dari perjuangan karier dari 

narasumber yang tidak mudah dan banyak rintangannya. Keberanian dan 

kejujuran dalam bekerja pun menjadi salah satu aspek humanis yang 

diangkat, seperti ketika Mahfud MD menjadi bintang tamu karena 

keberaniannya mengungkapkan sesuatu yang dianggapnya benar. 

Program Satu Jam Lebih Dekat selalu menampilkan VT, bintang 

tamu utama dan ”orang dekat” dari bintang tamu utama dalam setiap 

episodenya. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam satu episodenya yang 

menampilkan Rano Karno sebagai bintang tamu utama, maka diundanglah 

Mandra, Suti Karno, Hj. Aminah Tjendrakasih dan Ibunda dari Rano 

Karno sebagai bintang tamu pendukung. Seperti diketahui, tiga orang yang 

disebut pertama merupakan lawan main sekaligus adik kandung (Suti 

Karno) Rano Karno dalam serial ”Si Doel Anak Sekolahan” yang 

melambungkan nama Rano karno. Kemudian Satu Jam Lebih Dekat pun 

menampilkan VT yang menayangkan sekilas mengenai kisah hidup 



maupun perjalanan karier dari bintang tamu utama. Konsep yang sama 

selalu konsisten digunakan Satu Jam Lebih Dekat dalam setiap 

episodenya. 

 

D. Distribusi Responden 

1. Distribusi Responden 

a. Menurut Angkatan 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah mahasiswa S-1 

reguler Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS Angkatan 2007-2009 yang 

menonton acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat. Dari total populasi 

270 mahasiswa diambil sampel sebanyak 73 orang dengan menggunakan 

teknik acak sederhana (simple random sampling). Distribusi responden 

pada tiap angkatan terlihat pada tabel berikut : 

Tabel II.2 

Tabel Distribusi Responden Menurut Angkatan 

Angkatan Frekuensi % 

2007 26 35,6 

2008 34 46,6 

2009 13 17,8 

Jumlah 73 100 

Sumber : pertanyaan kuesioner no. 2 

 

 



Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa mayoritas responden berasal dari 

angkatan 2008, dengan persentase 46,6%. Sementara jumlah responden 

terkecil, berasal dari angkatan 2009 yaitu dengan persentase 17,8%. 

b. Menurut Jenis Kelamin 

Berikut ini distribusi responden menurut jenis kelamin berdasarkan 

data yang diperoleh : 

Tabel II.3 

Tabel Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-laki 48 65,75 

Wanita 25 34,25 

Jumlah 73 100 

Sumber : pertanyaan kuesioner no. 3 

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden, yakni 

65,75% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 34,25% berjenis 

kelamin wanita. 

c. Menurut Umur 

Responden dalam penelitian ini tersebar pada tiga angkatan yakni 

2007-2009, oleh karena itu umur responden juga bervariasi, yakni berkisar 

antara 18-22 tahun.  

 

 

 



Berikut tabel distribusi responden menurut umur : 

Tabel II.4 

Tabel Distribusi Responden Menurut Umur 

Umur Frekuensi % 

22 3 4,1 

21 16 22 

20 38 52 

19 6 8,2 

18 10 13,7 

Jumlah 73 100 

Sumber : pertanyaan kuesioner no. 4 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

berumur 20 tahun, yaitu sebesar 52%. Sementara persentase paling sedikit 

adalah responden yang berumur 22 tahun, dengan persentase sebesar 

4,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

DESKRIPSI VARIABEL GRATIFICATION SOUGHT, MEDIA 

USE DAN GRATIFICATION OBTAINED 

 

A. GRATIFICATION SOUGHT 

Gratification Sought adalah kepuasan yang diharapkan atau dicari oleh 

individu ketika mengkonsumsi suatu jenis media tertentu, baik cetak maupun 

audio visual  (radio, tv, atau koran). GS dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur sejauh mana kepuasan yang diharapkan atau dicari responden dapat 

dipenuhi kepuasannya dengan cara menonton acara Kick Andy di Metro TV dan 

Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. Jenis-jenis kebutuhan tersebut dapat 

dikategorikan dalam skala Sangat Penting, Penting, Tidak Penting, dan Sangat 

Tidak Penting. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini: 

 

Tabel III. I 

Jenis-jenis Gratification Sought 

No. Jenis – jenis Gratification Sought 

Sangat 

Penting 
Penting 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

F % F % F % F % 

 
1 

 

2 

 

 

3 

 

Motif Informasi 

Untuk mengetahui peristiwa yang 

terjadi saat ini 

Untuk memperoleh informasi yang 

mendalam mengenai suatu 

peristiwa 

Untuk memeproleh cerita-cerita 

tentang kemanusiaan 

 

19 

 

38 

 

 

28 

 

26,02 

 

52,05 

 

 

38,35 

 

51 

 

33 

 

 

39 

 

69,9 

 

45,2 

 

 

53,4 

 

3 

 

2 

 

 

4 

 

4,1 

 

2,8 

 

 

5,5 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

2,7 



 

4 

 

 

5 

Motif Identitas Pribadi 

Untuk membentuk kepribadian 

yang peka terhadap lingkungan 

sekitar 

Untuk menemukan idola yang 

dapat dijadikan sebagai panutan 

 

27 

 

 

7 

 

37 

 

 

9,6 

 

33 

 

 

29 

 

45,2 

 

 

39,7 

 

13 

 

 

30 

 

17,8 

 

 

41,1 

 

- 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

9,6 

 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

Motif Integrasi dan Interaksi 

Sosial 

Untuk mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain 

Untuk menambah kepercayaan diri 

Agar bisa memberikan informasi 

kepada orang lain 

Untuk dapat berkumpul dengan 

orang lain 

 

 

7 

 

9 

12 

 

2 

 

 

9,6 

 

12,3 

16,4 

 

2,7 

 

 

 

35 

 

30 

51 

 

29 

 

 

47,9 

 

41,1 

69,9 

 

39,7 

 

 

28 

 

28 

10 

 

37 

 

 

38,35 

 

38,35 

13,7 

 

50,7 

 

 

3 

 

6 

- 

 

5 

 

 

4,1 

 

8,2 

- 

 

6,8 

 

10 

 

11 

12 

13 

Motif Hiburan 

Untuk melepaskan diri dari 

masalah 

Untuk bersantai 

Untuk mengisi waktu 

Untuk menyalurkan emosi 

 

3 

 

6 

12 

3 

 

4,1 

 

8,2 

16,4 

4,1 

 

18 

 

55 

49 

15 

 

24,6 

 

75,3 

67,1 

20,5 

 

42 

 

11 

11 

46 

 

57,5 

 

15,1 

15,1 

63 

 

10 

 

1 

1 

9 

 

13,7 

 

1,4 

1,4 

12,3 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 

diharapkan oleh responden dapat terpenuhi setelah menonton kedua tayangan 

tersebut. Secara umum responden mengharapkan akan mendapatkan informasi 

terkini, mendalam dan mempunyai sisi kemanusiaan dari suatu peristiwa serta 

mengharapkan akan mendapatkan hiburan setelah menonton tayangan tersebut. 

Hal ini terlihat dengan jawaban atas item-item pertanyaan motif informasi dan 

motif hiburan yang menduduki skala penting dan sangat penting. 

  Untuk lebih mengetahui tingkat kepentingan masing-masing item 

kebutuhan berikut akan disajikan tingkat kepentingan pada setiap itemnya. 

 

 

 



1. Motif Informasi 

a. Kebutuhan responden untuk mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini. 

Tabel III.2 

Kebutuhan Responden untuk Mengetahui Peristiwa yang Terjadi Saat Ini 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

19 

51 

3 

- 

26,0 

69,9 

4,1 

- 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

  Dari tabel di atas gambaran tentang kebutuhan responden untuk 

mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini untuk dicarikan pemuasnya dengan 

menonton Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne yang 

didapat antara lain 95,9% responden menjawab antara skala sangat penting dan 

penting. Untuk skala tidak penting ada 4,1% responden. Sedangkan pada skala 

kategori sangat tidak penting tidak ada satu orang responden pun yang memilih. 

  Sebagai bagian dari acara televisi, pilihan tersebut didasarkan atas 

beberapa faktor yang dimiliki televisi terkait dengan kebutuhan untuk mengetahui 

peristiwa yang terjadi saat ini. 

 

 

 

 

 

 



b. Kebutuhan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam 

mengenai suatu peristiwa. 

Tabel III.3 

Kebutuhan Responden untuk Memperoleh Informasi yang Mendalam 

Mengenai Suatu Peristiwa 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

38 

33 

2 

- 

52,0 

45,2 

2,8 

- 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

  Dari persentase data di atas nampak bahwa 97,2% responden menganggap 

sangat penting dan penting untuk dicarikan pemuasannya demi mendapatkan 

informasi yang mendalam mengenai suatu peristiwa yakni dengan menonton 

tayangan Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. 

c. Kebutuhan responden untuk memperoleh cerita-cerita tentang 

kemanusiaan. 

Tabel III.4 

Kebutuhan Responden untuk Memperoleh Cerita-Cerita tentang 

Kemanusiaan 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

28 

39 

4 

2 

38,4 

53,4 

5,5 

2,7 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

  Pada kategori kebutuhan responden untuk memperoleh cerita-cerita 

tentang kemanusiaan, sebanyak 91,8% responden menjawab pada skala sangat 

penting dan penting. Hal ini menunjukkan responden memilih untuk menyaksikan 



Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne untuk mencari 

kepuasan dalam memperoleh cerita-cerita tentang kemanusiaan. Hanya ada 8,2% 

dari responden yang menjawab tidak penting dan sangat tidak penting. 

  Adanya bintang tamu yang memiliki kisah hidup yang menarik membuat 

sebagian besar responden mencarikan pemuasan kebutuhan untuk memperoleh 

cerita-cerita kemanusiaan dengan menonton kedua tayangan tersebut. 

2. Motif Identitas Pribadi 

a. Kebutuhan responden untuk membentuk kepribadian yang peka terhadap 

lingkungan sekitar. 

Tabel III.5 

Kebutuhan Responden untuk Membentuk Kepribadian yang Peka Terhadap 

Lingkungan Sekitar 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

27 

33 

13 

- 

37,0 

45,2 

17,8 

- 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

  Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden yakni sebanyak 82,2% 

atau 60 responden memilih skala sangat penting dan penting dalam menonton 

Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat guna memenuhi kebutuhan 

mereka dalam membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan sekitar. 

Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 17,8% responden memilih skala tidak penting 

dan 0% responden memilih skala sangat tidak penting. 

 



b. Kebutuhan responden untuk menemukan idola yang dapat dijadikan 

sebagai panutan. 

Tabel III.6 

Kebutuhan Responden untuk Menemukan Idola yang Dapat Dijadikan 

Sebagai Panutan 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

7 

29 

30 

7 

9,6 

39,7 

41,1 

9,6 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

  Pada jenis kebutuhan untuk menemukan idola yang dapat dijadikan 

sebagai panutan ini, jawaban yang diperoleh hampir sama-sama kuat, dengan 

selisih yang tidak jauh berbeda. Data menunjukkan 39,7% responden menyatakan 

penting dan 41,1% atau hanya selisih satu responden menyatakan tidak penting. 

Artinya adalah keinginan responden untuk menemukan idola yang dapat dijadikan 

sebagai panutan dengan menonton Kick Andy Metro TV dan Satu Jam Lebih 

Dekat tvOne hampir sama kuatnya dengan keinginan responden untuk tidak 

menjadikan acara tersebut sebagai bahan untuk menemukan idola yang dapat 

dijadikan sebagai panutan. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

a. Kebutuhan responden untuk mendapatkan bahan perbincangan dengan 

orang lain. 

Tabel III.7 

Kebutuhan responden untuk mendapatkan bahan perbincangan dengan 

orang lain 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

7 

35 

28 

3 

9,6 

47,9 

38,4 

4,1 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

  Pada item kebutuhan ini sebanyak 47,9% responden menyatakan 

kebutuhan untuk mendapatkan  bahan perbincangan dengan orang lain dengan 

cara menonton Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

masuk dalam skala penting, Sedangkan sebanyak 38,4% menyatakan tidak 

penting. Gambaran yang didapat, responden menginginkan bahwa dengan 

menonton Kick Andy Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat tvOne dapat memberi 

bahan untuk perbincangan dengan orang lain. 

b. Kebutuhan responden untuk menambah kepercayaan diri 

Tabel III.8 

Kebutuhan responden untuk menambah kepercayaan diri 

 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

9 

30 

28 

6 

12,3 

41,1 

38,4 

8,2 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 



  Pada kategori ini, sebanyak 53,4% responden menjawab antara skala 

sangat penting dan penting, sedangkan sebanyak 46,6% responden menjawab 

antara skala tidak penting dan sangat tidak penting. Hal ini menunjukkan 

perbedaan pengharapan yang tidak terlalu signifikan dari responden dalam 

kebutuhannya untuk menambah kepercayaan diri dengan cara menonton tayangan 

Kick Andy Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat tvOne. Hampir sama-sama kuat 

antara yang mengharapkan dengan menonton tayangan tersebut bisa menambah 

kepercayaan diri maupun dengan yang tidak mengharapkan. 

c. Kebutuhan responden agar bisa memberikan informasi kepada orang lain 

Tabel III.9 

Kebutuhan responden agar bisa memberikan informasi kepada orang 

lain 

 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

12 

51 

10 

- 

16,4 

69,9 

13,7 

- 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

 Berdasarkan tabel III.9 dapat dilihat bahwa responden memiliki pengharapan 

yang tinggi terhadap kategori kebutuhan agar bisa memberikan informasi kepada 

orang lain dengan menonton acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih 

Dekat di tvOne. Pengharapan tersebut sebanyak 86,3% yang merupakan gabungan 

dari skala sangat penting dan penting yang telah dipilih oleh responden. 

Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 13,7% responden memilih skala tidak penting 

dang sebanyak 0% memilih skala sangat tidak penting. 

 



d. Kebutuhan responden untuk dapat berkumpul dengan orang lain 

Tabel III.10 

Kebutuhan Responden untuk Dapat Berkumpul dengan Orang Lain 

 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

2 

29 

37 

5 

2,7 

39,7 

50,7 

6,9 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

 Pada kategori kebutuhan responden untuk dapat berkumpul dengan orang lain, 

sebanyak 2,7% memilih skala sangat penting, dan sebanyak 39,7% memilih skala 

penting. Sementara itu, sebanyak 50,7% memilih skala tidak penting dalam 

kategori kebutuhan responden untuk dapat berkumpul dengan orang lain. Sisanya, 

sebanyak 6,9% responden memilih skala sangat tidak penting dalam kategori ini. 

4. Motif Hiburan 

a. Kebutuhan responden untuk melepaskan diri dari masalah 

Tabel III.11 

Kebutuhan Responden untuk Melepaskan Diri dari Masalah 

 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

3 

18 

42 

10 

4,1 

24,7 

57,5 

13,7 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

Pada jenis kebutuhan ini, sebanyak 28,8% responden memilih opsi jawaban 

sangat penting dan penting. sedangkan yang memilih opsi tidak penting dan 

sangat tidak penting sebanyak 71,2% dari total responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden memiliki pengharapan yang rendah bahwa dengan 



menonton tayangan Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih dekat di tvOne 

mereka dapat melupakan sejenak persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. 

b. Kebutuhan responden untuk bersantai 

Tabel III.12 

Kebutuhan Responden untuk Bersantai 

 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

6 

55 

11 

1 

8,2 

75,3 

15,1 

1,4 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

Sebanyak 75,3% responden menjawab sangat penting dan 8,2% menjawab 

penting untuk kategori pengharapan pemenuhan kebutuhan responden untuk 

bersantai. Tayangan talk show yang dikemas dengan ringan namun tetap memiliki 

muatan informasi dari tayangan Kick Andy Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat 

tvOne yang dikemas ringan dan menarik menjadikan tayangan tersebut sebagai 

suatu alternatif bagi responden untuk mendapatkan ketenangan pikiran sekaligus 

menambah wawasan terkini tentang peristiwa yang sedang hangat terjadi. 

Sementara itu hanya 15,1% dan 1,4% responden yang memilih opsi tidak penting 

dan sangat tidak penting untuk kategori ini. 

 

 

 

 

 



c. Kebutuhan responden untuk mengisi waktu 

Tabel III.13 

Kebutuhan Responden untuk Mengisi Waktu 

 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

12 

49 

11 

1 

16,4 

67,1 

15,1 

1,4 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

Pada kategori ini responden paling banyak menjawab pada skala penting yaitu 

sebanyak 67,1% sedangkan yang memilih sangat penting sebanyak 16,4%. 

Sisanya 15,1% dan 1,4% responden memilih opsi jawaban tidak penting dan 

sangat tidak penting. Banyaknya responden yang menganggap penting kebutuhan 

ini dikarenakan kedua acara ini tayang pada malam hari dimana pada waktu itulah 

responden memiliki waktu yang cukup luang setelah seharian beraktivitas dan 

sebelum beranjak tidur. 

d. Kebutuhan responden untuk menyalurkan emosi 

Tabel III.14 

Kebutuhan Responden untuk Menyalurkan Emosi 

 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Penting 

Penting 

Tidak Penting 

Sangat Tidak Penting 

3 

15 

46 

9 

4,1 

20,6 

63 

12,3 

Jumlah 73 100 
Sumber : Tabel III.1 

Pada kategori terakhir yaitu motif responden untuk menyalurkan emosi 

dengan menonton Kick Andy Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat tvOne, 

sebanyak 24,7% responden menganggap sangat penting dan penting. Sedangkan 



sebanyak 75,3% responden menganggap tidak penting dan sangat tidak penting. 

hal ini berarti bahwa pengharapan responden akan kategori ini terbilang rendah. 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat secara jelas bagaimana pengharapan 

responden untuk memenuhi kebutuhannya dari menonton Kick Andy dan Satu 

Jam Lebih Dekat. Pada umumnya responden menganggap penting semua jenis 

kebutuhan yang diajukan dan hanya beberapa yang memperoleh posisi tidak 

penting. Untuk lebih mengetahui gambaran tingkat pemenuhan kebutuhan yang 

diharapkan responden, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel III.15 

Kategorisasi Tingkat Kepuasan yang Diharapkan Responden 

Kategori Frekuensi % 

Sangat tinggi    (43-52) 

Tinggi              (33-42) 

Rendah             (23-32) 

Sangat Rendah (13-22) 

6 

53 

14 

- 

8,2 

72,6 

19,2 

- 

Jumlah 73 100 
Sumber : Data primer kuesioner 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden yaitu sebesar 72,6% 

mempunyai tingkat pengharapan yang tinggi untuk memperoleh kepuasan dengan 

menonton kedua acara talk show ringan tersebut, bahkan 8,2% responden 

memiliki pengharapan yang sangat tinggi. Sedangkan hanya 14 responden atau 

sebesar 19,2% responden yang memiliki pengharapan rendah terhadap tayangan 

Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden ingin mencarikan pemuasan kebutuhannya dengan menonton tayangan 

Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat. 

 

 



B. MEDIA USE 

Media Use atau penggunaan media merupakan perilaku khalayak dalam 

menggunakan media. Dalam penelitian ini media use dimaksudkan untuk 

mengukur bagaimana pola konsumsi responden terhadap acara Kick Andy yang 

ditayangkan di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat yang ditayangkan di tvOne. 

Pengukuran media use ini dioperasionalisasikan melalui tiga indikator, 

yaitu berdasarkan tingkat perhatian, frekuensi menonton dan curahan waktu yang 

diberikan responden untuk menonton kedua tayangan tersebut. Hasil dari 

pengukuran ketiga indikator tersebut dapat disimak sebagai berikut. 

1. Penggunaan Media Berdasarkan Tingkat Perhatian 

a. Pre Activity (Sebelum Terpaan Media) 

Kegiatan pra aktivitas merupakan kegiatan responden sebelum 

menggunakan media. Dari kegiatan ini akan didapatkan gambaran kegiatan 

yang dilakukan responden sebelum memutuskan untuk menonton acara Kick 

Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. Hal umum yang 

dilakukan seseorang sebelum melakukan kegiatan adalah dengan mencari 

informasi. Pencarian informasi disini menjadi salah satu indikator kegiatan 

yang dilakukan responden sebelum menonton kedua acara tersebut. Kategori 

atau indikator yang digunakan antara lain sebagai berikut : 

 

 

 

 



Tabel III.16 

Aktivitas Responden Dalam Mencari Informasi Sebelum Menyaksikan 

Acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Selalu Mencari Informasi 

Sering Mencari Informasi 

Kadang-kadang Mencari 

Informasi 

Tidak pernah Mencari Informasi 

4 

6 

33 

 

30 

5,5 

8,2 

45,2 

 

41,1 

4 

5 

31 

 

33 

5,5 

6,8 

42,5 

 

45,2 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Dari data yang diperoleh seperti tercantum dalam tabel distribusi di atas, 

mayoritas responden mengaku tidak pernah dan hanya kadang-kadang mencari 

informasi mengenai kedua acara tersebut dengan jumlah persentase untuk Kick 

Andy 86,3% dan Satu Jam Lebih Dekat 87,7%. Sedangkan persentase responden 

yang menyatakan selalu mencari informasi mengenai kedua acara tersebut 

sebelum menontonnya untuk Kick Andy maupun Satu Jam Lebih Dekat sama-

sama sebesar 5,5%. Untuk kategori sering mencari informasi mengenai kedua 

tayangan tersebut untuk Kick Andy sebesar 8,2% dan Satu Jam Lebih Dekat 

sebesar 6,8%. 

Banyaknya responden yang memilih untuk tidak mencari informasi dan 

hanya kadang-kadang mencarinya dikarenakan kedua acara tersebut memang 

sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

tingkat perhatian responden sedikit lebih tinggi pada program Kick Andy 

dibandingkan program Satu Jam Lebih Dekat. 



Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui gambaran responden 

sebelum memutuskan untuk menonton acara adalah dengan mengukur bagaimana 

cara responden dalam meluangkan waktu untuk menyaksikan acara Kick Andy 

Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat tvOne. Gambaran umum mengenai waktu 

yang diluangkan responden untuk kedua acara tersebut antara lain : 

Tabel III.17 

Cara Responden Menyiapkan Waktu Khusus Untuk Menonton Kick Andy 

Metro Tv dan Satu Jam Lebih Dekat tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Selalu menyiapkan waktu 

khusus 

Sering menyiapkan waktu 

khusus 

Kadang-kadang menyiapkan 

waktu khusus 

Tidak pernah menyiapkan waktu 

khusus 

3 

 

11 

 

42 

 

17 

4,1 

 

15,1 

 

57,5 

 

23,3 

2 

 

8 

 

37 

 

26 

2,7 

 

11 

 

50,7 

 

35,6 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Dari cara responden meluangkan waktu khusus untuk menonton kedua 

tayangan tersebut diketahui bahwa tingkat perhatian responden sedikit lebih 

unggul pada tayangan Kick Andy Metro TV daripada Satu Jam Lebih Dekat 

tvOne. Hal ini tercermin dari lebih banyaknya responden yang mengaku kadang-

kadang menyiapkan waktu khusus untuk menonton acara Kick Andy Metro TV. 

Namun hampir sama seperti indikator sebelumnya, indikator ini pun 

mencerminkan cukup rendahnya tingkat perhatian responden terhadap kedua 

acara tersebut, terlihat dari responden yang sebagian besar tidak pernah 



menyiapkan waktu khusus untuk menonton kedua tayangan tersebut dan hanya 

kadang-kadang saja menyiapkan waktu khusus. 

b. Duractivity (Selama Terpaan Media) 

Kegiatan atau aktivitas responden selama terpaan media menunjuk pada 

kegiatan responden saat menonton tayangan Kick Andy Metro TV dan Satu 

Jam Lebih Dekat tvOne. Pada rentang waktu ini diukur dengan tingkat 

pemahaman responden terhadap informasi yang disampaikan dalam acara 

tersebut, apakah responden melakukan aktivitas lain ketika menonton kedua 

tayangan tersebut, apakah responden memahami informasi yang disampaikan 

kedua tayangan tersebut dan apakah responden menonton acara tersebut 

sampai selesai atau tidak. 

Tabel III.18 

Aktivitas Responden Saat Mengikuti Tayangan Kick Andy di Metro TV dan 

Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Tidak pernah disertai aktivitas 

lain 

Kadang-kadang disertai aktivitas 

lain 

Sering disertai aktivitas lain 

Selalu disertai aktivitas lain 

7 

 

40 

 

23 

3 

9,6 

 

54,8 

 

31,5 

4,1 

1 

 

25 

 

33 

14 

1,4 

 

34,2 

 

45,2 

19,2 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Data yang tersaji di atas menunjukkan lebih banyak responden yang tidak 

melakukan aktivitas lain saat menonton tayangan Kick Andy Metro TV daripada 

ketika menonton tayangan Satu Jam Lebih Dekat tvOne dengan persentase 9,6% 



berbanding 1,4%. Hal ini menunjukkan tingkat perhatian responden terhadap 

acara Kick Andy lebih tinggi daripada Satu Jam Lebih Dekat. Mayoritas 

responden menjawab kadang-kadang saja melakukan aktivitas lain saat menonton 

kedua tayangan tersebut, dan hal ini bisa disimpulkan bahwa tingkat perhatian 

responden saat menonton kedua tayangan tersebut relatif cukup tinggi. 

Tabel III.19 

Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Informasi yang Disampaikan 

Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Selalu dapat memahami 

Seringkali dapat memahami 

Kadang-kadang dapat 

memahami 

Tidak pernah dapat memahami 

40 

30 

3 

 

- 

54,8 

41,1 

4,1 

 

- 

41 

26 

4 

 

2 

56,2 

35,6 

5,5 

 

2,7 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Dilihat dari tingkat pemahaman responden terhadap informasi yang 

disampaikan acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat diatas, menyatakan 

bahwa mayoritas responden mengaku dapat memahami informasi yang 

disampaikan kedua acara tersebut diatas. Sebanyak 54,8% responden menyatakan 

bahwa mereka dapat memahami informasi yang disampaikan Kick Andy dan 

sebanyak 56,2% responden menyatakan dapat memahami informasi yang 

disampaikan acara Satu Jam Lebih Dekat. Hal ini berarti bahwa informasi yang 

disampaikan kedua acara tersebut relatif mudah dipahami oleh responden. 

 

 



Tabel III.20 

Cara Responden Menonton Acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam 

Lebih Dekat di tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Selalu menonton sampai selesai 

Sering menonton sampai selesai 

Kadang-kadang menonton 

sampai selesai 

Tidak pernah menonton sampai 

selesai 

8 

31 

31 

 

3 

10,9 

42,5 

42,5 

 

4,1 

6 

32 

30 

 

5 

8,2 

43,8 

41,1 

 

6,9 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Dilihat dari cara responden dalam menonton Kick Andy dan Satu Jam 

Lebih Dekat, data dari tabel diatas menyatakan bahwa mayoritas responden 

menjawab antara sering dan kadang-kadang menonton sampai selesai. 

Persentasenya bisa dikatakan seimbang antara kedua acara tersebut diatas, namun 

persentase responden untuk yang tidak pernah menonton sampai selesai, sedikit 

lebih banyak persentasenya untuk Satu Jam Lebih Dekat. Artinya Kick Andy 

sedikit lebih unggul karena lebih banyak responden yang menonton sampai selesai 

daripada yang tidak pernah menonton sampai selesai. 

c. Post Activity (Setelah Terpaan Media) 

Post activity menggambarkan tingkat perhatian responden setelah 

menonton tayangan Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di 

tvOne. Indikator pada tahap ini adalah apakah responden mencatat informasi-

informasi yang disampaikan responden dan apakah responden 

memperbincangkan isi acara tersebut dengan orang lain. 



Tabel III.21 

Cara Responden Mencatat informasi Yang Disampaikan Acara Kick Andy 

di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Selalu mencatatnya 

Sering mencatatnya 

Kadang-kadang mencatatnya 

Tidak pernah mencatatnya 

- 

2 

10 

61 

- 

2,7 

13,7 

83,6 

- 

1 

9 

63 

- 

1,4 

12,3 

86,3 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Menurut indikator ini, tingkat perhatian responden terhadap kedua acara 

tersebut relatif cukup rendah, terbukti mayoritas responden menjawab tidak 

pernah mencatat informasi yang disampaikan oleh Kick Andy Metro TV maupun 

Satu Jam Lebih Dekat tvOne. Namun amat memungkinkan informasi yang 

disampaikan kedua acara tersebut tidak dicatat karena memang sudah cukup 

tersimpan baik di dalam ingatan responden. 

Tabel III.22 

Aktivitas Responden Setelah Menonton Acara Kick Andy di Metro TV dan 

Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Selalu memperbincangkannya dengan 

orang lain 

Sering memperbincangkannya dengan 

orang lain 

Kadang-kadang memperbincangkannya 

dengan orang lain 

Tidak pernah memperbincangkannya 

dengan orang lain 

5 

 

16 

 

48 

 

4 

6,8 

 

21,9 

 

65,8 

 

5,5 

3 

 

9 

 

44 

 

17 

4,1 

 

12,3 

 

60,3 

 

23,3 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 



Dari tabel diatas, menurut indikator ini tingkat perhatian responden 

terhadap kedua acara tersebut relatif sedang, terbukti mayoritas responden 

mengaku kadang-kadang saja memperbincangkannya dengan orang lain. Terlihat 

Kick Andy lebih unggul tingkat perhatian respondennya, dimana responden yang 

menjawab antara selalu, sering dan kadang-kadang memperbincangkannya 

dengan orang lain lebih banyak daripada responden yang memilih 

memperbincangkan Satu Jam Lebih Dekat. 

2. Penggunaan Media Berdasarkan Frekuensi Menonton 

Frekuensi atau tingkat keseringan menonton merupakan salah satu aspek 

untuk mengukur tingkat penggunaan media di kalangan responden. Dalam hal 

ini diindikasikan dengan tingkat keseringan responden dalam menonton acara 

Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne dalam satu bulan. 

Tabel III.23 

Tingkat Keseringan Responden Menonton Acara Kick Andy di Metro TV 

dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

4 kali atau lebih dalam sebulan 

3 kali dalam sebulan 

2 kali dalam sebulan 

1 kali dalam sebulan 

10 

32 

28 

3 

13,7 

43,8 

38,4 

4,1 

8 

25 

35 

5 

11 

34,2 

48 

6,8 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Dari empat kali penayangan dan empat kali penayangan ulang dalam 

sebulan, dapat dilihat untuk tayangan Kick Andy mayoritas responden menonton 

3 kali dalam sebulan, sedangkan tayangan Satu Jam Lebih Dekat mayoritas 



responden menjawab 2 kali dalam sebulan. Hal ini berarti bahwa tingkat perhatian 

responden terhadap tayangan Kick Andy Metri TV lebih tinggi daripada Satu Jam 

Lebih Dekat tvOne. 

3. Penggunaan Media Berdasarkan Curahan Waktu Menonton 

Tinggi rendahnya tingkat penggunaan media berdasarkan curahan waktu 

digambarkan dengan berapa lama waktu yang diberikan responden dalam 

menonton acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat tvOne. 

Tabel III.24 

Curahan Waktu Yang diberikan Responden Dalam Menonton Acara Kick 

Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

46-90 menit 

31-45 menit 

16-30 menit 

1-15 menit 

21 

36 

16 

- 

28,8 

49,3 

21,9 

- 

11 

27 

32 

3 

15,1 

37 

43,8 

4,1 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk acara Kick Andy mayoritas 

responden menonton selama interval waktu 31-45 menit, sedangkan untuk Satu 

Jam Lebih Dekat mayoritas responden menonton selama interval waktu 16-30 

menit. Kick Andy juga unggul pada interval waktu 46-90 menit dengan 28,8% 

responden sedangkan Satu Jam Lebih Dekat hanya 15,1% responden. 

 

 

 



C. GRATIFICATION OBTAINED 

Gratification Obtained (GO) adalah kepuasan nyata yang diperoleh 

seseorang setelah mengkonsumsi suatu jenis media tertentu. Yang dimaksudkan 

dengan GO disini adalah kepuasan nyata yang diperoleh responden setelah 

menonton acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. 

1. Motif Informasi 

a.  Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk mengetahui peristiwa 

yang terjadi saat ini 

Tabel III.25 

Tingkat Kepuasan Yang Diperoleh Responden Untuk Mengetahui Peristiwa 

Yang Terjadi Saat Ini 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

21 

46 

6 

- 

28,77 

63,01 

8,22 

- 

18 

39 

16 

- 

24,66 

53,42 

21,92 

- 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Data distribusi frekuensi dari kategori kebutuhan untuk mengetahui 

peristiwa yang terjadi saat ini menunjukkan pada kategori kepuasan sangat puas, 

Kick Andy lebih unggul dengan frekuensi 28,77% dibandingkan Satu Jam Lebih 

Dekat yang memiliki frekuensi 24,66%. Sedangkan pada kategori puas, sebanyak 

63,01% responden menyatakan terpenuhi kebutuhannya untuk mengetahui 

peristiwa yang terjadi saat ini setelah menonton acara Kick Andy di Metro TV, 

dan hanya 53,42% responden yang merasa terpenuhi kebutuhannya setelah 



menonton acara Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. Ketika kategori puas dan sangat 

puas dijumlahkan, acara Kick Andy unggul cukup signifikan dengan persentase 

91,78% sedangkan Satu Jam Lebih Dekat hanya memperoleh 78,08%.  

Keunggulan Kick Andy dalam pemenuhan kebutuhan responden untuk 

kategori ini juga semakin terlihat dengan persentase yang menyatakan tidak puas 

untuk Kick Andy hanya 8,22%, sedangkan Satu Jam Lebih Dekat mendapatkan 

21,92%.  

b.  Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk memperoleh informasi 

yang mendalam mengenai suatu peristiwa 

Tabel III.26 

Tingkat Kepuasan Yang Diperoleh Responden Untuk Memperoleh Informasi 

Yang Mendalam Mengenai Suatu Peristiwa 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

33 

38 

2 

- 

45,20 

52,06 

2,74 

- 

35 

30 

8 

- 

47,9 

41,1 

11,0 

- 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Dari kepuasan yang diperoleh setelah menyaksikan acara Kick Andy di 

Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne pada kategori kebutuhan untuk 

memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu peristiwa, kedua acara ini 

dapat dikatakan sama-sama mampu memberikan kepuasan yang diharapkan 

responden. 



Pada tabel diatas sebanyak 97,26% responden menyatakan acara Kick 

Andy lebih mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai suatu 

peristiwa dibandingkan Satu Jam Lebih Dekat yang memiliki frekuensi 89%. 

Gambaran umum yang didapat adalah kedua acara tersebut mampu 

memberikan kepuasan terhadap responden dalam memberikan informasi yang 

mendalam mengenai suatu peristiwa, persentase untuk kategori tidak puas pun 

hanya 2,74% untuk Kick Andy dan 11% untuk Satu Jam Lebih Dekat. Sedangkan 

untuk kategori sangat tidak puas, tidak ada satu responden pun yang memilih 

kategori tersebut, baik untuk acara Kick Andy di Metro TV maupun Satu Jam 

Lebih Dekat di tvOne. 

c.  Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk memperoleh cerita-

cerita tentang kemanusiaan 

Tabel III.27 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Memperoleh 

Cerita - Cerita tentang Kemanusiaan 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

27 

37 

6 

3 

37,0 

50,7 

8,2 

4,1 

26 

31 

14 

2 

35,6 

42,5 

19,2 

2,7 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Pada kategori kebutuhan untuk memperoleh cerita-cerita tentang 

kemanusiaan, kedua acara talk show ringan tersebut mendapatkan perhatian yang 

hampir sama dari responden pada kategori sangat puas dan puas dengan perolehan 

persentase yang tidak terlalu jauh perbedaannya yaitu 87,7% untuk Kick Andy 



dan 78,1% atau terpaut 7 responden. Untuk kategori tidak puas dan sangat tidak 

puas Kick Andy memperoleh 12,3% responden, sedangkan Satu Jam Lebih Dekat 

sebanyak 21,9% responden. 

2. Motif Identitas Pribadi 

a.   Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk membentuk kepribadian 

yang peka terhadap lingkungan sekitar 

Tabel III.28 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Membentuk 

Kepribadian yang Peka terhadap Lingkungan Sekitar 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

21 

40 

12 

- 

28,8 

54,8 

16,4 

- 

34 

29 

9 

1 

46,6 

39,7 

12,3 

1,4 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Mayoritas responden menyatakan bahwa acara Kick Andy dan Satu Jam 

Lebih Dekat dapat membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan sekitar 

dengan banyaknya responden yang memilih opsi sangat puas dan puas sebagai 

jawaban.  

Namun dalam kebutuhan ini, acara Satu Jam Lebih Dekat dinilai lebih 

mampu membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan sekitar daripada 

Kick Andy. Persentase responden yang memilih opsi jawaban sangat puas dan 

puas untuk tayangan Satu Jam Lebih Dekat total sebesar 86,3%, sedangkan untuk 

tayangan Kick Andy sedikit lebih kecil persentasenya dengan 83,6%. Untuk opsi 

jawaban tidak puas dan sangat tidak puas pun acara Satu Jam Lebih Dekat 



persentasenya lebih kecil dari Kick Andy dengan 13,7% berbanding 16,4%, yang 

artinya tayangan Satu Jam Lebih Dekat lebih mampu memberikan kepuasan 

terhadap kebutuhan responden untuk membentuk kepribadian yang peka terhadap 

lingkungan sekitar. 

b.    Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk menemukan idola yang 

dapat dijadikan sebagai panutan 

Tabel III.29 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Menemukan Idola 

yang Dapat Dijadikan sebagai Panutan 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

30 

32 

5 

6 

41,1 

43,85 

6,85 

8,2 

32 

34 

5 

2 

43,85 

46,5 

6,85 

2,8 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 

Menurut distribusi frekuensi pada tabel diatas sangat jelas terlihat bahwa 

mayoritas responden memilih opsi antara skala sangat puas dan puas, artinya 

responden menganggap bahwa kedua acara tersebut mampu menjadi media untuk 

menemukan idola yang dapat dijadikan sebagai panutan. Satu Jam Lebih Dekat 

dianggap lebih mampu untuk menjadi media akan kebutuhan tersebut, terlihat 

dengan persentase untuk skala sangat puas dan puas yang mencapai 90,35% 

berbanding 84,95% milik Kick Andy. Walaupun berbeda tipis, namun Satu Jam 

Lebih Dekat dianggap lebih mampu untuk menjadi media dalam menemukan 

idola yang pantas dijadikan sebagai panutan, diperkuat dari skala tidak puas dan 



sangat tidak puas yang hanya sebesar 9,65% responden dibanding Kick Andy 

yang memperoleh persentase sebesar 15,05% responden. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

a. Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain 

Tabel III.30 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Mendapatkan Bahan 

Perbincangan dengan Orang Lain 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

10 

36 

24 

3 

13,7 

49,3 

32,9 

4,1 

6 

29 

36 

2 

8,2 

39,7 

49,3 

2,8 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa acara Kick Andy sudah cukup mampu 

memenuhi kebutuhan responden untuk mendapatkan bahan perbincangan dengan 

orang lain, dibuktikan dengan pilihan responden akan jawaban pada skala sangat 

puas dan puas dengan persentase 63%, sementara persentase pada skala tidak puas 

dan sangat tidak puas sebesar 37% responden. Sedangkan acara Satu Jam Lebih 

Dekat belum dapat memenuhi kebutuhan responden pada kategori kebutuhan ini, 

terlihat dari persentase jawaban pada skala sangat puas dan puas yang hanya 

sebesar  47,9% responden, lebih kecil dari persentase pada skala tidak puas dan 

sangat tidak puas yang memperoleh 52,1% responden. 

 



b. Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk menambah 

kepercayaan diri 

Tabel III.31 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Menambah 

Kepercayaan Diri 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

3 

31 

28 

11 

4,1 

42,5 

38,3 

15,1 

1 

24 

37 

11 

1,3 

32,9 

50,7 

15,1 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Menjadikan tayangan televisi sebagai media untuk menambah 

kepercayaan diri adalah salah satu motif seseorang unntuk menyaksikan televisi. 

Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas 

responden  menganggap acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat belum 

mampu memenuhi kebutuhan tersebut diatas. Hal ini tercermin dari dominannya 

responden yang menjawab pada skala tidak puas dan sangat tidak puas, Kick 

Andy mendapat persentase sebesar 53,4% responden berbanding 65,8% reponden 

milik Satu Jam Lebih Dekat. Meskipun demikian, Kick Andy terlihat lebih 

mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut bila dibandingkan dengan Satu Jam 

Lebih Dekat, terlihat dari persentase pada skala tidak puas dan sangat tidak puas 

yang lebih kecil dan persentase pada skala sangat puas dan puas yang lebih besar 

dengan 46,6% responden berbanding 34,2%. 

 



c. Tingkat kepuasan yang diperleh responden agar bisa memberikan 

informasi kepada orang lain 

Tabel III.32 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Agar Bisa Memberikan 

Informasi Kepada Orang Lain 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

10 

49 

12 

2 

13,7 

67,1 

16,4 

2,8 

8 

45 

18 

2 

11 

61,6 

24,6 

2,8 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 

Mayoritas responden memberikan jawabannya pada skala sangat puas dan 

puas. Kick Andy memperoleh persentase responden sebesar 80,8%, sedangkan 

Satu Jam Lebih Dekat memperoleh persentase sebesar 72,6% responden. pada 

skala tidak puas dan sangat tidak puas, Kick Andy mendapat persentase 29,2% 

responden dan Satu Jam Lebih Dekat mendapat persentase sebesar 27,4% 

responden. Acara talk show ringan yang sarat informasi tentunya menjadi media 

yang tepat bagi responden untuk mendapatkan informasi kemudian membagikan 

informasi tersebut kepada orang lain. Acara Kick Andy yang ditayangkan Metro 

TV terlihat lebih bisa memenuhi kebutuhan responden akan kategori kebutuhan 

ini. 

 

 

 



 

d.  Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk dapat berkumpul 

dengan orang lain 

Tabel III.33 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Dapat Berkumpul 

dengan Orang Lain 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

3 

30 

31 

9 

4,1 

41,1 

42,5 

12,3 

3 

24 

37 

9 

4,1 

32,9 

50,7 

12,3 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 

Dari paparan tabel diatas, mayoritas responden menganggap bahwa kedua 

acara tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan untuk dapat berkumpul 

dengan orang lain. Sebanyak 40 responden atau 54,8% responden menjawab Kick 

Andy belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sedangkan 46 responden atau 

sebesar 63% responden menjawab Satu Jam Lebih Dekat juga belum mampu 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas. Namun demikian acara Kick Andy 

masih dianggap lebih dianggap mampu untuk memberikan kepuasan akan 

kebutuhan ini dengan 45,2% responden berbanding 37% responden yang 

menganggap Satu Jam Lebih Dekat lebih dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Motif Hiburan 

a. Tingkat  kepuasan yang diperoleh responden untuk melepaskan diri dari 

masalah 

Tabel III.34 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Melepaskan Diri dari 

Masalah 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

4 

15 

43 

11 

5,5 

20,5 

58,9 

15,1 

3 

9 

47 

14 

4,1 

12,3 

64,4 

19,2 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 

Pada kategori kebutuhan untuk melepaskan diri dari masalah ini, sebagian 

besar responden mengaku belum terpenuhi kebutuhannya, mayoritas responden 

memilih opsi jawaban pada skala tidak puas. Kick Andy mendapat persentase 

untuk skala tidak puas ini sebesar 58,9% responden, sedangkan Satu Jam Lebih 

Dekat mendapat persentase 64,4%. Namun demikian, acara Kick Andy terlihat 

masih lebih bisa memenuhi kebutuhan responden untuk melepaskan diri dari 

masalah bila dibandingkan dengan acara Satu Jam Lebih Dekat. 

Meskipun sarat dengan muatan informasi dan dikemas secara ringan, 

namun ternyata dengan menonton acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat 

sebagian besar responden merasa mereka tidak terpuaskan kebutuhannya untuk 

melepaskan diri dari masalah sementara waktu. 

 



 

b. Tingkat kepuasan yangdiperoleh responden untuk bersantai 

Tabel III.35 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Bersantai 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

8 

56 

8 

1 

11 

76,7 

11 

1,3 

8 

54 

10 

1 

11 

74 

13,7 

1,3 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 

Pada kategori kebutuhan responden untuk bersantai, kedua program acara 

tersebut mendapat jawaban paling banyak dari responden pada skala puas yang 

masing-masing diatas 50%, namun Kick Andy unggul 2 responden lebih banyak. 

Sedangkan untuk skala sangat puas, kedua program acara sama-sama mendapat 

11% responden. Demikian pula untuk skala sangat tidak puas, masing-masing 

program acara sama-sama mendapat jawaban dari hanya 1 orang responden. 

perbedaan trlihat di skala tidak puas, dimana Satu Jam Lebih Dekat mendapat 2 

responden lebih banyak dari Kick Andy. 

Gambaran yang terlihat adalah kedua acara mampu memenuhi kebutuhan 

responden pada kategori kebutuhan untuk bersantai ini dengan sangat baik. Kick 

Andy hanya unggul tipis dalam pemenuhan kebutuhan ini. Acara yang dikemas 

secara santai dan menarik meskipun berbasis talk show ini menjadikan responden 

merasa mendapatkan suasana santai ketika menonton kedua program acara ini. 

 
 

 



c. Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk mengisi waktu 

Tabel III.36 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Mengisi Waktu 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

13 

52 

4 

4 

17,8 

71,2 

5,5 

5,5 

10 

49 

12 

2 

13,7 

67,1 

16,4 

2,8 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 

Pada kategori kebutuhan untuk mengisi waktu ini, mayoritas responden 

mengaku puas dan sangat puas karena merasa kebutuhannya terpenuhi, Kick 

Andy terwakili oleh sebanyak 65 responden atau 89% sedangkan Satu Jam Lebih 

Dekat terwakili oleh 59 responden atau 80,8% responden. Terlihat Kick Andy 

lebih unggul 6 responden, begitu juga pada skala tidak puas dan sangat puas, Kick 

Andy memeperoleh 8 responden atau lebih 6 rsponden lebih sedikit dari Satu Jam 

Lebih Dekat yang mendapatkan 14 rsponden.  

Hal ini berarti bahwa responden menganggap Kick Andy lebih dapat 

memuaskan kebutuhan mereka pada kategori kebutuhan untuk bersantai ini 

dibandingkan dengan Satu Jam Lebih Dekat, meskipun tipis saja perbedaannya. 

 

 

 

 

 



d.  Tingkat kepuasan yang diperoleh responden untuk menyalurkan emosi 

Tabel III.37 

Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Untuk Menyalurkan Emosi 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat puas 

Puas 

Tidak Puas 

Sangat tidak puas 

3 

18 

43 

9 

4,1 

24,7 

58,9 

12,3 

2 

20 

41 

10 

2,7 

27,4 

56,2 

13,7 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

 

Di kategori kebutuhan yang terakhir ini mayoritas responden menjawab 

pada skala tidak puas, dengan persentase untuk Kick Andy sebesar 58,9% 

responden dan Satu Jam Lebih Dekat dengan 56,2% responden. hal ini berarti 

bahwa sebagian besar responden menganggap acara Kick Andy dan Satu Jam 

Lebih Dekat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya akan penyaluran emosi. 

Namun demikian, Satu Jam Lebih Dekat dianggap lebih mampu untuk memenuhi 

kebutuhan responden pada kategori kebutuhan ini, terlihat dari persentase pada 

skala sangat puas dan puas yang mendapatkan 30,1% responden, lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan Kick Andy yang hanya mendapat 28,8% responden. 

Dari masing-masing kategori motif  diatas, ditemukan hasil yang beraneka 

ragam antara satu dengan lainnya. Pada motif informasi mayoritas responden 

setuju bahwa dengan menonton acara Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam 

Lebih Dekat di tvOne, semua jenis item kebutuhan yang ada pada motif informasi 

ini dapat terpenuhi. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden yang mayoritas 

memilih antara skala sangat puas dan puas. Hal yang kurang lebih sama juga 



terlihat pada kategori identitas pribadi, dimana item kebutuhan untuk membentuk 

kepribadian yang peka terhadap lingkungan sekitar dan juga item kebutuhan untuk 

menemukan idola yang dapat dijadikan sebagai panutan mendapat jawaban 

terbanyak pada skala antara sangat puas dan puas, dan sekaligus juga menandakan 

bahwa responden merasa kebutuhannya akan item kebutuhan tersebut terpenuhi. 

Berbeda dengan dua kategori motif diatas yang semua item kebutuhannya 

dianggap sudah terpenuhi oleh acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat, 

beberapa item kebutuhan pada kategori motif integrasi dan interaksi sosial 

dianggap mayoritas responden belum terpenuhi, hal itu terlihat dari item 

kebutuhan untuk menambah kepercayaan diri dan kebutuhan untuk dapat 

berkumpul dengan orang lain dimana mayoritas jawaban responden ada pada 

antara skala tidak puas dan sangat tidak puas. Hanya pada item kebutuhan agar 

bisa memberikan informasi kepada orang lain saja acara Kick Andy dan Satu Jam 

Lebih Dekat dianggap sudah bisa memenuhinya. Satu item kebutuhan lain yang 

ada pada kategori motif integrasi dan interaksi sosial yaitu kebutuhan untuk 

mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain hanya acara Kick Andy yang 

dianggap mayoritas responden sudah mampu memenuhinya, sedangkan Satu Jam 

Lebih Dekat belum dianggap mampu memenuhinya. 

Pada kategori motif terakhir yaitu motif hiburan, dua item kebutuhan 

dianggap sudah mampu terpenuhi oleh kedua acara tersebut diatas, yaitu item 

kebutuhan untuk bersantai dan kebutuhan untuk mengisi waktu. Sedangkan dua 

item kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan untuk melepaskan diri dari masalah dan 

kebutuhan untuk menyalurkan emosi, mayoritas responden menganggap 



kebutuhannya akan dua item tersebut belum terpenuhi, terlihat dari mayoritas 

jawaban responden yang berada pada skala tidak puas dan sangat tidak puas. 

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai tingkat kepuasan 

yang diperoleh responden setelah melihat masing-masing acara, maka dilakukan 

pengkategorian sebagai berikut : 

Tabel III.38 

Kategorisasi Tingkat Kepuasan Yang diperoleh Responden Setelah 

Menonton Acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat 

Kategori 
Kick Andy Satu Jam Lebih Dekat 

F % F % 

Sangat tinggi    (43-52) 

Tinggi              (33-42) 

Rendah             (23-32) 

Sangat Rendah (13-22) 

6 

55 

12 

- 

8,3 

75,3 

16,4 

- 

1 

48 

24 

- 

1,4 

65,7 

32,9 

- 

Jumlah 73 100 73 100 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

merasa terpenuhi kebutuhannya setelah menonton Kick Andy di Metro TV dan 

Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan besarnya 

frekuensi tingkat kepuasan yang dicapai oleh responden pada skala tinggi, yakni 

sebesar 75,3% untuk Kick Andy di Metro TV dan 65,7% untuk Satu Jam Lebih 

Dekat di tvOne. 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISIS GRATIFICATION DISCREPANCY 

 

 Gratification Discrepancy (kesenjangan kepuasan) adalah kesenjangan 

antara kepuasan yang diharapkan (Gratification Sought) dengan kepuasan nyata 

yang diperoleh (Gratification Obtained) setelah menggunakan media. Dalam 

penelitian ini kesenjangan kepuasan yang dimaksud adalah kesenjangan antara 

kepuasan yang diharapkan dengan kepuasan nyata yang diperoleh responden dari 

menonton talk show Kick Andy yang ditayangkan di Metro TV dan Satu Jam 

Lebih Dekat yang ditayangkan di tvOne. 

 Pengukuran kesenjangan kepuasan mengacu pada rumus statistik 

discrepancy yang diberikan oleh Palmgreen yaitu: 

Σ n.i.j 

  i ≠ j 

D =  

           Σ Σ n.i.j 

   i ≠ j 

 

Keterangan: 

D : discrepancy / kesenjangan 

n : junlah sampel 

i : kepuasan yang dicari (GS) 

j : kepuasan yang diperoleh (GO) 

Dimana i ≠ j 

 Rumus discrepancy yang digunakan tersebut dioperasionalkan dengan 

perhitungan cross tabulation (tabulasi silang), dimana item-ietm dalam GS 



disilangkan dengan item-item GO. Dari tabulasi silang tersebut akan dapat 

diketahui presentasi tingkat kesenjangan kepuasan yang terjadi dengan 

menghitung jumlah responden yang mengalami ketidaksesuaian antara GS dan 

GO, dalam hal ini GS lebih besar daripada GO. 

 Setelah diketahui tingkat kesenjangan yang terjadi, maka akan dapat pula 

diketahui tingkat kepuasan yang diperoleh responden. Besarnya kepuasan yang 

mampu diberikan oleh talkshow Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat kepada 

responden dapat dihitung dengan mengurangi tingkat kepuasan maksimal 

(ditetapkan 100%) dengan tingkat kesenjangan kepuasan yang dialami responden 

pada tiap-tiap itemnya. Merujuk pada penelitian terdahulu, ditetapkan batasan 

kepuasan minimal sebesar 70%. Hal tersebut berarti apabila responden 

menyatakan bahwa kepuasan yang diperoleh untuk tiap jenis kebutuhan berkisar 

antara 70 - 100% atau bila kesenjangan kepuasan berkisar antara 0 - 30% maka 

kebutuhan tersebut dianggap memuaskan.
39

 Asumsinya adalah 2/3 dari seluruh 

responden merasa terpenuhi kebutuhannya. Apabila kesenjangan kepuasan suatu 

media menunjukkan angka presentasi di atas 30% berarti media tersebut tidak 

mampu memuaskan responden. 

 Semakin besar angka kesenjangan suatu media berarti media tersebut tidak 

dapat memenuhi kebutuhan responden. sebaliknya, semakin kecil angka 

kesenjangan, maka semakin besar kemampuan suatu media dalam memenuhi 

kebutuhan responden. 

                                                 
39

 Qurotta Ayunin, Loc. Cit., hal. 39 



 Tingkat pemenuhan kepuasan tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori 

yakni: 

- Rendah, apabila presentase kesenjangan kepuasan sebesar 21 – 30% 

- Sedang, apabila presentase kesenjangan kepuasan sebesar 11 – 20% 

- Tinggi, apabila presentase kesenjangan kepuasan sebesar 0 – 10% 

Besarnya kesenjangan kepuasan yang dialami responden setelah menonton 

Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat dapat dilihat pada tabel-tabel uji 

kesenjangan GS-GO di bawah ini. 

1. Kesenjangan Kepuasan Setelah Menonton Kick Andy 

a. Mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 17 2 0 0 19 

P 
4 43 4 0 51 

TP 0 1 2 0 3 

STP 0 0 0 0 0 

Jumlah 21 46 6 0 73 

             Sumber : Data Primer Kuesioner   

 Dari tabel diatas dapat dihitung persentasi kesenjangan kepuasan dimana 

GS tidak sama dengan GO, sebagai berikut : 

 

D =                       x 100% 

 

    =                       x 100 %   

 

    =      15,06%  

    =      15,1% (dibulatkan) 

 

2+4+4+1 

73 

    11 

    73 



Besarnya angka kesenjangan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara 

kepuasan yang diharapkan responden dengan kepuasan nyata yang didapat setelah 

menonton kedua tayangan tersebut. namun perlu diingat bahwa “ketidaksesuaian” 

ini mencakup dua kondisi. Di satu sisi kesenjangan terjadi karena kepuasan yang 

diharapkan (Gratification Sought) oleh responden lebih besar daripada kepuasan 

nyata yang diperoleh (Gratification Obtained), sehingga media dianggap tidak 

dapat memenuhi harapan penonton. Kondisi ini diwakili oleh angka-angka yang 

terletak pada kotak di atas garis impas (GS sama dengan GO) pada tabulasi silang, 

dimana GS lebih besar daripada GO. 

Di sisi lain, ketidaksesuaian ini bisa juga disebabkan karena GS lebih kecil 

daripada GO. Pada kondisi ini media dapat dianggap memenuhi bahkan 

melampaui kepuasan yang diharapkan responden. Sebagai contoh, seorang 

responden yang menganggap “tidak penting” suatu jenis kebutuhan, namun 

setelah menonton ternyata ia menyatakan “puas” akan informasi yang ia dapatkan, 

maka dalam hal ini harapan responden dianggap telah terpenuhi. Kondisi ini 

terlihat pada kotak-kotak yang berada di bawah garis impas, dimana GS lebih 

kecil dari GO. 

Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penghitungan 

ulang untuk mengetahui kesenjangan kepuasan yang dimaksud, dimana responden 

tidak mendapatkan kepuasan yang mereka harapkan atau dengan kata lain media 

dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan responden. Dengan begitu dapat 

diketahui pula tingkat kemampuan media dalam memenuhi setiap jenis kebutuhan 

responden. 



Penghitungan ini tetap mengacu pada table uji kesenjangan di atas, hanya 

saja lebih difokuskan pada angka-angka yang menyatakan GO lebih kecil 

daripada GS. Sedangkan angka-angka yang menyatakan GO sama dengan GS 

maupun GO lebih besar daripada GS dianggap sebagai tingkat kemampuan media 

dalam memenuhi kebutuhan penonton. Misalnya, untuk program Kick Andy, pada 

item kebutuhan ”untuk mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini”, diperoleh 

angka kesenjangan sebagai berikut : 

 

D =                     x 100% = 8,2% 

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden adalah sebesar 8,2% dan tingkat kemampuan tayangan Kick Andy 

dalam memenuhi kebutuhan responden adalah 91,8%. Dengan cara yang sama 

maka akan didapat angka-angka kesenjangan pada jenis-jenis kebutuhan lain 

termasuk untuk program Satu Jam Lebih Dekat. 

b.  Mengetahui informasi yang mendalam mengenai suatu peristiwa 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 26 12 0 0 38 

P 
7 25 1 0 33 

TP 0 1 1 0 2 

STP 0 0 0 0 0 

Jumlah 33 38 2 0 73 

 Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 17,8% 

 

 

2+4 

73 

    12+1 

    73 



c. Memperoleh cerita-cerita tentang kemanusiaan 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 22 6 0 0 28 

P 
5 30 3 1 39 

TP 
0 0 3 1 4 

STP 0 1 0 1 2 

Jumlah 27 37 6 3 73 

 Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

          x 100% = 15,1% 
 

d.  Membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan sekitar 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 17 9 1 0 27 

P 
3 28 2 0 33 

TP 1 3 9 0 13 

STP 
0 0 0 0 0 

Jumlah 21 40 12 0 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 16,4% 
 

e.  Menemukan idola yang dapat dijadikan sebagai panutan 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 4 3 0 0 7 

P 
9 19 1 0 29 

TP 17 8 4 1 30 

STP 0 2 0 5 7 

Jumlah 30 32 5 6 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

    6+3+1+1 

    73 

    9+2+1 

    73 



 

 

      x 100% = 6,8% 
 

f.  Mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 6 0 1 0 7 

P 
4 24 6 1 35 

TP 0 11 17 0 28 

STP 0 1 0 2 3 

Jumlah 10 36 24 3 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 11% 

 

g.  Menambah kepercayaan diri 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 1 4 4 0 9 

P 
2 22 4 2 30 

TP 0 5 19 4 28 

STP 
0 0 1 5 6 

Jumlah 3 31 28 11 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

         x 100% = 19,2% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3+1+1 

    73 

    1+6+1 

    73 

    4+4+4+2 

    73 



h. Memberikan informasi kepada orang lain 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 6 6 0 0 12 

P 
4 39 6 2 51 

TP 
0 4 6 0 10 

STP 0 0 0 0 0 

Jumlah 10 49 12 2 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner   

 

      x 100% = 19,2% 
 

i.  Berkumpul dengan orang lain 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 0 2 0 0 2 

P 
2 23 4 0 29 

TP 1 5 25 6 37 

STP 
0 0 2 3 5 

Jumlah 3 30 31 9 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 16,4% 

 

j.  Melepaskan diri dari masalah 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 2 1 0 0 3 

P 
2 9 7 0 18 

TP 0 4 33 5 42 

STP 0 1 3 6 10 

Jumlah 4 15 43 11 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

    6+6+2 

    73 

    2+4+6 

    73 



     

 

      x 100% = 17,8% 
 

k.  Bersantai 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 3 3 0 0 6 

P 
4 47 3 1 55 

TP 1 5 5 0 11 

STP 0 1 0 0 1 

Jumlah 8 56 8 1 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner   

 

      x 100% = 9,6% 
 

l.  Mengisi waktu 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 9 3 0 0 12 

P 
3 42 2 2 49 

TP 1 7 2 1 11 

STP 0 0 0 1 1 

Jumlah 13 52 4 4 73 

Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

          x 100% = 11% 
 

 

 

 

 

 

    1+7+5 

    73 

    3+3+1 

    73 

    3+2+2+1 

    73 



 

m.  Menyalurkan emosi 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 2 0 1 0 3 

P 
1 9 5 0 15 

TP 0 7 33 6 46 

STP 0 2 4 3 9 

Jumlah 3 18 43 9 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 16,4% 
 

2.  Kesenjangan Kepuasan Setelah Menonton Satu Jam Lebih Dekat 

a. Mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 17 2 0 0 19 

P 
1 35 15 0 51 

TP 0 2 1 0 3 

STP 
0 0 0 0 0 

Jumlah 18 39 16 0 73 

             Sumber : Data Primer Kuesioner    

 

          x 100% = 23,3% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1+5+6 

    73 

    2+15 

    73 



b.  Mengetahui informasi yang mendalam mengenai suatu peristiwa 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 28 6 4 0 38 

P 
7 24 2 0 33 

TP 
0 0 2 0 2 

STP 0 0 0 0 0 

Jumlah 35 30 8 0 73 

             Sumber : Data Primer Kuesioner    

 

               x 100% = 16,4% 
 

c. Memperoleh cerita-cerita tentang kemanusiaan 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 20 2 6 0 28 

P 
6 28 5 0 39 

TP 0 1 3 0 4 

STP 
0 0 0 2 2 

Jumlah 26 31 14 2 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 17,8% 
 

d.  Membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan sekitar  

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 22 3 1 0 27 

P 
10 20 3 0 33 

TP 2 6 5 0 13 

STP 0 0 0 0 0 

Jumlah 34 29 9 1 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

    6+4+2 

    73 

    2+6+5 

    73 



 

        x 100% = 9,6% 
 

e.  Menemukan idola yang dapat dijadikan sebagai panutan 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 2 5 0 0 7 

P 
12 15 2 0 29 

TP 17 10 3 0 30 

STP 1 4 0 2 7 

Jumlah 32 34 5 2 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 10% 
 

f.  Mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 4 3 0 0 7 

P 
2 20 12 1 35 

TP 
0 6 22 0 28 

STP 0 0 2 1 3 

Jumlah 6 29 36 2 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

       x 100% = 21,9% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3+1+3 

    73 

    5+2 

    73 

    3+12+1 

    73 



g.  Menambah kepercayaan diri 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 1 5 3 0 9 

P 
0 14 14 2 30 

TP 
0 5 18 5 28 

STP 0 0 2 4 6 

Jumlah 1 24 37 11 73 

             Sumber : Data Primer Kuesioner    

 

          x 100% = 39,7% 
 

h. Memberikan informasi kepada orang lain 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 3 9 0 0 12 

P 
5 32 12 2 51 

TP 0 4 6 0 10 

STP 
0 0 0 0 0 

Jumlah 8 45 18 2 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 31,5% 
 

i.  Berkumpul dengan orang lain 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 1 1 0 0 2 

P 
0 17 11 1 29 

TP 1 6 24 6 37 

STP 1 0 2 2 5 

Jumlah 3 24 37 9 73 

       Sumber : Data Primer Kuesioner 

    5+3+14+2+5 

    73 

    9+12+2 

    73 



 

        x 100% = 26% 

 

j.  Melepaskan diri dari masalah 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 2 1 0 0 3 

P 
1 4 13 0 18 

TP 0 4 32 6 42 

STP 0 0 2 8 10 

Jumlah 3 9 47 14 73 

             Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 27,4% 
 

k.  Bersantai 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 4 2 0 0 6 

P 
3 45 7 0 55 

TP 1 6 3 1 11 

STP 0 1 0 0 1 

Jumlah 8 54 10 1 73 

             Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 13,7% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1+13+6 

    73 

    2+7+1 

    73 

    1+11+1+6 

    73 



l.  Mengisi waktu 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 5 7 0 0 12 

P 
4 38 7 0 49 

TP 
1 4 5 1 11 

STP 0 0 0 1 1 

Jumlah 10 49 12 2 73 

             Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

      x 100% = 20,5% 
 

m.  Menyalurkan emosi 

GO 

GS 
SP P TP STP Jumlah 

SP 0 2 1 0 3 

P 
0 9 6 0 15 

TP 2 8 31 5 46 

STP 
0 1 3 5 9 

Jumlah 2 20 41 10 73 

 Sumber : Data Primer Kuesioner 

 

         x 100% = 19,2% 
 

Keterangan : 

Dalam hal GS : SP (Sangat Penting), P (Penting), TP (Tidak Penting),  

STP (Sangat Tidak Penting) 

Dalam hal GO : SP (Sangat Puas), P (Puas), TP (Tidak Puas),  

STP (Sangat Tidak Puas) 

 

 

    7+7+1 

    73 

    2+1+6+5 

    73 



Setelah dilakukan uji kesenjangan di atas maka diketahui angka 

kesenjangan pada masing-masing jenis kebutuhan baik untuk tayangan Kick Andy 

maupun Satu Jam Lebih Dekat, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel IV.I 

Tingkat Kesenjangan Kepuasan dan Kemampuan Pemenuhan 

Kebutuhan dari Program Kick Andy di Metro TV 

 

 

No. Jenis-Jenis Kebutuhan 
Tingkat 

Kesenjangan 

Tingkat 

Pemenuhan 
Kategori 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Motif Informasi 

Untuk mengetahui peristiwa yang 

terjadi saat ini 

Untuk memperoleh informasi yang 

mendalam mengenai suatu peristiwa 

Untuk memperoleh cerita-cerita 

tentang kemanusiaan 

 

8,2 

 

17,8 

 

15,1 

 

91,8 

 

82,2 

 

84,9 

 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Sedang 

 

4. 

 

5. 

 

Motif Identitas Pribadi 

Untuk membentuk kepribadian yang 

peka terhadap lingkungan sekitar 

Untuk menemukan idola yang dapat 

dijadikan sebagai panutan 

 

16,4 

 

6,8 

 

83,6 

 

93,2 

 

Sedang 

 

Tinggi 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

Motif Integrasi dan Interaksi 

Sosial 

Untuk mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain 

Untuk menambah kepercayaan diri 

Agar bisa memberikan informasi 

kepada orang lain 

Untuk dapat berkumpul dengan 

orang lain 

 

 

11 

 

19,2 

19,2 

 

16,4 

 

 

89 

 

80,8 

80,8 

 

83,6 

 

 

Sedang 

 

Sedang 

Sedang 

 

Sedang 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

Motif Hiburan 

Untuk melepaskan diri dari masalah 

Untuk bersantai 

Untuk mengisi waktu 

Untuk menyalurkan emosi 

 

17,8 

9,6 

11 

16,4 

 

82,2 

90,4 

89 

83,6 

 

Sedang 

Tinggi 

Sedang 

Sedang 



Dari tabel di atas didapat fakta bahwa program acara Kick Andy mampu 

memenuhi semua jenis kategori kebutuhan yang diajukan yaitu sebanyak 13 jenis 

kebutuhan. Tingkat kemampuan Kick Andy dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut tergolong tinggi, dimana tidak ada angka kesenjangan yang 

berada di atas 20% yang artinya tidak ada jenis kebutuhan yang pemenuhan 

kebutuhannya masuk dalam kategori rendah. Sebanyak 3 jenis kebutuhan yaitu 

kebutuhan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini, kebutuhan untuk 

menemukan idola yang dapat dijadikan sebagai panutan, dan kebutuhan untuk 

bersantai masuk pada kategori tinggi untuk tingkat pemenuhannya, sedangkan 10 

jenis kebutuhan lain masuk pada kategori sedang. 

Tingginya tingkat pemenuhan kebutuhan pada 3 jenis kebutuhan diatas, 

yaitu kebutuhan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini, kebutuhan 

untuk menemukan idola yang dapat dijadikan sebagai panutan, dan kebutuhan 

untuk bersantai tidak lepas dari konsep acara Kick Andy yang selalu 

mengetengahkan informasi-informasi dan peristiwa yang aktual dengan 

menghadirkan pelaku yang berkaitan langsung, namun tetap dengan kemasan 

yang ringan dan santai. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel IV.2 

Tingkat Kesenjangan Kepuasan dan Kemampuan Pemenuhan 

Kebutuhan dari Satu Jam Lebih Dekat di tvOne 

 

Berbeda dengan program Kick Andy yang mampu memenuhi semua jenis 

kebutuhan, program Satu Jam Lebih Dekat tidak dapat memenuhi dua jenis 

kebutuhan yakni kebutuhan untuk menambah kepercayaan diri dan kebutuhan 

agar bisa memberikan informasi kepada orang lain. Meski begitu, program Satu 

No. Jenis-Jenis Kebutuhan 
Tingkat 

Kesenjangan 

Tingkat 

Pemenuhan 
Kategori 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Motif Informasi 

Untuk mengetahui peristiwa yang 

terjadi saat ini 

Untuk memperoleh informasi yang 

mendalam mengenai suatu peristiwa 

Untuk memperoleh cerita-cerita 

tentang kemanusiaan 

 

23,3 

 

16,4 

 

17,8 

 

76,7 

 

83,6 

 

82,2 

 

Rendah 

 

Sedang 

 

Sedang 

 

4. 

 

5. 

 

Motif Identitas Pribadi 

Untuk membentuk kepribadian yang 

peka terhadap lingkungan sekitar 

Untuk menemukan idola yang dapat 

dijadikan sebagai panutan 

 

9,6 

 

10 

 

90,4 

 

90 

 

 

Tinggi 

 

Tinggi 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9 

Motif Integrasi dan Interaksi 

Sosial 

Untuk mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain 

Untuk menambah kepercayaan diri 

 

Agar bisa memberikan informasi 

kepada orang lain 

Untuk dapat berkumpul dengan 

orang lain 

 

 

21,9 

 

39,7 

 

31,5 

 

26 

 

 

 

78,1 

 

60,3 

 

68,5 

 

74 

 

 

Rendah 

 

Tidak 

Terpenuhi 

Tidak 

Terpenuhi 

Rendah 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

Motif Hiburan 

Untuk melepaskan diri dari masalah 

Untuk bersantai 

Untuk mengisi waktu 

Untuk menyalurkan emosi 

 

27,4 

13,7 

20,5 

19,2 

 

72,6 

86,3 

79,5 

80,8 

 

Rendah 

Sedang 

Rendah 

Sedang 



Jam Lebih Dekat mampu memenuhi semua jenis kebutuhan yang ada pada 

kategori motif identitas pribadi bahkan masuk dalam kategori tinggi tingkat 

pemenuhannya, yaitu kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang peka 

terhadap lingkungan sekitar dan kebutuhan untuk menemukan idola yang dapat 

dijadikan sebagai panutan. Satu Jam Lebih Dekat yang selalu manghadirkan 

bintang tamu yang populer dan mengupas kisah hidupnya hingga menjadi seorang 

yang sukses menjadi satu alasan responden merasa terpenuhi kebutuhannya untuk 

dua jenis kebutuhan diatas. 

Sedangkan untuk motif informasi, walaupun tiga jenis kebutuhan yang ada 

telah terpenuhi namun hanya pada tingkat sedang saja, bahkan satu jenis 

kebutuhan yaitu kebutuhan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini 

tingkat pemenuhan kebutuhannya rendah. Menurut data ini, program Kick Andy 

bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan program Satu Jam Lebih Dekat 

dalam hal meberikan informasi yang mendalam, namun Satu Jam Lebih Dekat 

lebih unggul dibandingkan Kick Andy dalam kategori motif identitas pribadi, 

terutama pada jenis kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang peka terhadap 

lingkungan sekitar. 

Untuk mengetahui program talk show mana yang lebih unggul dalam 

memenuhi setiap jenis kebutuhan responden, berikut disajikan tabel perbandingan 

kesenjangan kepuasan antara program Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel IV.3 

Tayangan yang lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan responden 

berdasarkan persentase kesenjangan kepuasan 

 

Pada tabel diatas jelas terlihat bahwa program Kick Andy lebih unggul 

dibandingkan Satu Jam Lebih Dekat. Dari total 13 jenis kebutuhan yang diajukan 

dan terbagi ke dalam 4 kategori motif kebutuhan, Kick Andy mendominasi 

dengan unggul pada 11 jenis kebutuhan, indikasinya adalah angka kesenjangan 

yang lebih kecil dari angka kesenjangan yang diperoleh Satu Jam Lebih Dekat. 

No. Jenis-Jenis Kebutuhan 

Nama Acara Tayangan 

yang lebih 

unggul Kick Andy 
Satu Jam 

Lebih Dekat 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

. 

Motif Informasi 

Untuk mengetahui peristiwa yang 

terjadi saat ini 

Untuk memperoleh informasi yang 

mendalam mengenai suatu peristiwa 

Untuk memperoleh cerita-cerita 

tentang kemanusiaan 

 

8,2 

 

17,8 

 

15,1 

 

23,3 

 

16,4 

 

17,8 

 

Kick Andy 

 

SJLD 

 

Kick Andy 

 

4. 

 

5. 

 

Motif Identitas Pribadi 

Untuk membentuk kepribadian yang 

peka terhadap lingkungan sekitar 

Untuk menemukan idola yang dapat 

dijadikan sebagai panutan 

 

16,4 

 

6,8 

 

9,6 

 

10 

 

SJLD 

 

Kick Andy 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9 

Motif Integrasi dan Interaksi 

Sosial 

Untuk mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain 

Untuk menambah kepercayaan diri 

Agar bisa memberikan informasi 

kepada orang lain 

Untuk dapat berkumpul dengan 

orang lain 

 

 

11 

 

19,2 

19,2 

 

16,4 

 

 

21,9 

 

39,7 

31,5 

 

26 

 

 

 

Kick Andy 

 

Kick Andy 

Kick Andy 

 

Kick Andy 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

Motif Hiburan 

Untuk melepaskan diri dari masalah 

Untuk bersantai 

Untuk mengisi waktu 

Untuk menyalurkan emosi 

 

17,8 

9,6 

11 

16,4 

 

27,4 

13,7 

20,5 

19,2 

 

Kick Andy 

Kick andy 

Kick Andy 

Kick Andy 



Menurut responden, tayangan Kick Andy jauh lebih bisa memenuhi 

kebutuhan mereka terutama pada jenis kebutuhan yang tergabung dalam kategori 

motif integrasi dan interaksi sosial dan motif hiburan. Sedangkan pada kategori 

motif informasi, Kick Andy hanya unggul pada jenis kebutuhan untuk mengetahui 

peristiwa yang terjadi saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh cerita-cerita 

tentang kemanusiaan, satu jenis kebutuhan yang lain pada kategori motif 

informasi yaitu kebutuhan untuk memperoleh informasi yang mendalam 

mengenai suatu peristiwa menempatkan Satu Jam Lebih Sebagai tayangan yang 

lebih unggul pemuasan kebutuhannya dibandingkan Kick Andy. Selain itu, Satu 

Jam Lebih Dekat unggul lagi pada jenis kebutuhan untuk membentuk kepribadian 

yang peka terhadap lingkungan sekitar. 

Agak berimbangnya kekuatan Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat pada 

kategori motif informasi dan motif identitas pribadi banyak dipengaruhi oleh 

konsep dari kedua acara yang sama-sama memiliki kemasan sebagai talk show 

ringan namun sarat dengan informasi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, 

dalam artian menekankan pada pendekatan human interest. Namun ketika 

berbicara mengenai kemampuan untuk memberikan hiburan dan berinteraksi 

dengan orang lain, Kick Andy memiliki keunggulan yang cukup signifikan pada 

tingkat kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan responden dibandingkan Satu 

Jam Lebih Dekat. 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data pada variabel kepuasan yang diharapkan 

(Gratifications Sought), penggunaan media (Media Use), kepuasan yang 

diperoleh (Gratifications Obtained), dan kesenjangan kepuasan 

(Gratifications Discrepancy) dari talk show program Kick Andy yang 

ditayangkan Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat yang ditayangkan tvOne, 

maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :  

1. Kepuasan yang diharapkan (Gratifications Sought) 

Berdasarkan penghitungan pada bab sebelumnya, dari 13 item 

kebutuhan yang ditawarkan kepada responden, hampir seluruhnya merupakan 

kebutuhan yanng ingin dicari pemuasannya dengan cara menonton talk show 

Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih Dekat di tvOne. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya 8 item kebutuhan yang mendapat persentase 

tertinggi pada skala penting. Jenis-jenis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan 

untuk mengetahui peristiwa yang terjadi saat ini (69,9%), untuk memperoleh 

cerita-cerita tentang kemanusiaan (53,4%), untuk membentuk kepribadian 

yang peka terhadap lingkungan sekitar (45,2%), untuk mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain (47,9%), untuk menambah kepercayaan diri 

(41,1%), agar bisa memberikan informasi kepada orang lain (69,9%), 

bersantai (75,3%), dan untuk mengisi waktu (67,1%). 



 Selain itu terdapat pula satu item kebutuhan yang sangat ingin 

terpenuhi oleh responden atau memiliki persentase terbesar pada skala sangat 

penting. Item tersebut adalah kebutuhan responden untuk memperoleh 

informasi yang mendalam mengenai suatu peristiwa (52,05%). 

Sementara itu ada pula empat item kebutuhan yang kurang ingin 

dicarikan pemuasannya oleh responden atau memiliki presentase tertinggi 

pada skala tidak penting, yakni kebutuhan responden untuk menemukan idola 

yang dapat dijadikan sebagai panutan (41,1%), untuk dapat berkumpul dengan 

orang lain (50,7%), untuk melepaskan diri dari masalah (57,5%), dan 

kebutuhan responden untuk menyalurkan emosi (63%). 

Secara umum, tingkat kepuasan yang diharapkan responden 

(gratification sought) menunjukkan persentase terbesar pada skala penting. 

Artinya sebagian besar responden ingin mencari pemenuhan atas kebutuhan-

kebutuhannya dari menonton Kick Andy di Metro TV dan Satu Jam Lebih 

Dekat di tvOne. 

2. Kepuasan yang Diperoleh (Gratification Obtained) 

Dari 13 jenis kebutuhan yang diajukan kepada responden, didapat hasil 

yang berbeda antara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat untuk tingkat 

kepuasan yang diperoleh. Sebagian besar dari jenis kebutuhan tersebut sama-

sama dapat terpenuhi oleh kedua program acara tersebut diatas, tercermin dari 

besarnya persentase jawaban responden pada skala puas dan sangat puas. 

Namun, perbedaan terlihat ketika Kick Andy tercatat memperoleh persentase 

jawaban dominan pada skala tidak puas dan sangat tidak puas untuk 4 jenis 



kebutuhan yaitu kebutuhan untuk menambah kepercayaan diri, untuk dapat 

berkumpul dengan orang lain, untuk melepaskan diri  dari masalah, dan 

kebutuhan untuk menyalurkan emosi, sedangkan Satu Jam Lebih Dekat 

mendapatkan jawaban dominan pada skala tidak puas dan sangat tidak puas 

untuk 5 jenis kebutuhan yaitu kebutuhan untuk mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain, untuk menambah kepercayaan diri, untuk 

dapat berkumpul dengan orang lain, untuk melepaskan diri  dari masalah, dan 

kebutuhan untuk menyalurkan emosi. 

Secara umum Kick Andy terlihat lebih mampu untuk memenuhi 

kebutuhan responden dibandingkan Satu Jam Lebih Dekat, terlihat dari tingkat 

kepuasan responden yang lebih tinggi didapat Kick Andy dibandingkan yang 

didapatkan Satu Jam Lebih Dekat. 

3. Kesenjangan Kepuasan (Gratification Discrepancy) 

 Berdasarkan penghitungan kesenjangan kepuasan yang dilakukan 

dengan menggunakan rumus discrepancy diketahui bahwa dari 13 item 

kebutuhan yang ditawarkan pada responden, seluruhnya mampu dipenuhi oleh 

acara Kick Andy. Sedangkan untuk acara Satu Jam Lebih Dekat terdapat dua 

jenis kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi, yakni kebutuhan responden untuk 

menambah kepercayaan diri dan kebutuhan responden agar bisa memberikan 

informasi kepada orang lain. 

Meskipun hampir seluruhnya terpenuhi, namun ada beberapa di 

antaranya yang termasuk dalam kategori pemenuhan yang sedang dan rendah. 

Pada acara Kick Andy hanya ada tiga jenis kebutuhan yang termasuk pada 



kategori pemenuhan yang tinggi, yakni kebutuhan untuk mengetahui peristiwa 

yang terjadi saat ini, kebutuhan untuk menemukan idola yang dapat dijadikan 

sebagai panutan, dan kebutuhan untuk bersantai. Sedangkan untuk sepuluh 

item kebutuhan lainnya termasuk dalam kategori pemenuhan yang sedang. 

 Untuk acara Satu Jam Lebih Dekat hanya ada dua item kebutuhan 

yang termasuk pada kategori pemenuhan yang tinggi, yakni kebutuhan 

responden untuk membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan 

sekitar, dan kebutuhan responden untuk menemukan idola yang dapat 

dijadikan sebagai panutan. Sementara itu kebutuhan responden untuk 

memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu peristiwa, untuk 

memperoleh cerita-cerita tentang kemanusiaan, untuk bersantai, dan 

kebutuhan untuk menyalurkan emosi hanya berada pada kategori pemenuhan 

yang sedang. Sedangkan jenis kebutuhan yang termasuk dalam kategori yang 

rendah pemuasannya adalah kebutuhan responden untuk mengetahui peristiwa 

yang terjadi saat ini, untuk mendapatkan bahan perbincangan dengan orang 

lain, untuk dapat berkumpul dengan orang lain, untuk melepaskan diri dari 

masalah, dan untuk mengisi waktu. 

4. Penggunaan Media (Media Use) 

a. Tingkat Perhatian 

  Pada tahap pre activity atau sebelum menonton kedua tayangan 

tersebut, tingkat perhatian responden tergolong rendah. Hal ini terlihat dari 

dominannya responden yang mengaku tidak mencari informasi apapun 

sebelum menonton kedua tayangan tersebut dan hanya kadang-kadang saja 



mencari. Rendahnya perhatian responden sebelum menonton kedua 

tayangan semakin terlihat dengan dominannya responden yang hanya 

kadang-kadang saja meluangkan waktu khusus untuk menonton. Namun 

tingkat perhatian responden terhadap acara Kick Andy lebih tinggi 

dibandingkan Satu Jam Lebih Dekat, terbukti lebih banyak responden 

yang mengaku kadang-kadang mencari informasi sebelum menonton Kick 

Andy di televisi, persentase responden yang kadang-kadang menyiapkan 

waktu khusus untuk menonton juga terlihat lebih banyak untuk Kick Andy 

daripada Satu Jam. 

Pada tahap duractivity tingkat perhatian responden relative cukup 

tinggi. Hal ini tercemin dari besarnya persentase responden yang mengaku 

selalu dan seringkali dapat memahami informasi yang disampaikan dalam 

kedua acara tersebut, mayoritas responden juga mengaku kadang-kadang 

saja melakukan aktivitas lain saat menonton. Namun dilihat dari selesai 

tidaknya responden dalam mengikuti acara, kebanyakan responden 

mengaku sering dan kadang-kadang menonton kedua acara tersebut hingga 

selesai. Dalam fase ini tingkat perhatian responden terhadap acara Kick 

Andy lebih tinggi dibandingkan dengan Satu Jam Lebih Dekat. 

Pada tahap post activity, tingkat perhatian responden tergolong 

rendah. Hal ini terlihat dengan banyaknya responden yang tidak pernah 

mencatat informasi yang didapatkan setelah menonton kedua tayangan 

tersebut. Responden juga mayoritas hanya kadang-kadang saja 

memperbincangkan isi tayangan Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat 



kepada orang lain setelah menonton kedua tayangan tersebut. Pada tahap 

ini, tingkat perhatian responden terhadap acara Kick Andy juga lebih 

tinggi, terlihat dari lebih banyaknya persentase responden yang mengaku 

mencatat informasi dan memperbincangkan isi acara Kick Andy 

dibandingkan dengan acara Satu Jam Lebih Dekat. 

b. Frekuensi Menonton 

Dari empat kali penayangan dan empat kali penayangulangan 

selama satu bulan, ternyata mayoritas responden mengaku lebih sering 

menonton tayangan Kick Andy yakni sebanyak tiga kali daripada Satu Jam 

Lebih Dekat yang hanya ditonton dua kali dalam sebulan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat perhatian responden pada acara Kick 

Andy lebih tinggi daripada Satu Jam Lebih Dekat. 

c. Curahan Waktu 

Berdasarkan waktu yang dicurahkan responden nampak bahwa 

sebagian besar responden menonton tayangan Kick Andy antara 31-45 

menit, sedangkan untuk acara Satu Jam Lebih Dekat, mayoritas responden 

menonton pada interval waktu 16-30 menit. Terlihat curahan waktu yang 

diberikan responden lebih besar untuk Kick Andy lebih banyak daripada 

untuk Satu Jam Lebih Dekat, hal ini juga berarti bahwa tingkat perhatian 

responden lebih tinggi kepada Kick Andy daripada Satu Jam Lebih Dekat. 

 

 



5. Tayangan talk show ringan yang lebih mampu memenuhi kebutuhan 

responden 

Dari perbandingan angka kesenjangan kepuasan yang didapatkan 

oleh Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat, diketahui bahwa dari 13 jenis 

kebutuhan yang ditawarkan, tingkat pemenuhan kepuasan Kick Andy 

lebih unggul pada 11 jenis kebutuhan. Sedangkan Satu Jam Lebih Dekat 

hanya unggul pada 2 jenis kebutuhan yaitu kebutuhan untuk mendapatkan 

informasi yang mendalam mengenai suatu peristiwa dan kebutuhan untuk 

membentuk kepribadian yang peka terhadap lingkungan sekitar. 

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa acara Kick Andy yang ditayangkan Metro TV lebih 

mampu memuaskan kebutuhan responden dibandingkan dengan acara Satu 

Jam Lebih Dekat yang ditayangkan tvOne. 

 

B. SARAN 

Pada teori Uses and Gratifications khalayak dianggap aktif dalam 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep dasar tersebut 

menyadarkan peneliti bahwa khalayak bersifat dinamis, yakni selalu 

mengalami perubahan dalam segala hal seperti kebutuhan dan pola hidup. 

Perubahan-perubahan tersebut tentunya akan berpengaruh pula pada hasil 

penelitian yang menggunakan teori serupa di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, penelitian-penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek keaktualitasan, untuk lebih mendapatkan 



keakuratan dalam mengukur apa yang menjadi kebutuhan dan kepuasan apa 

yang ingin diperoleh khalayak dari media-media informasi. 

Dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin 

berguna bagi peneliti selanjutnya : 

a. Pertanyaan yang diajukan untuk mengukur GS dan GO biasanya 

dibagi ke dalam beberapa kelompok motif penggunaan media atau 

motif kebutuhan yang dioperasionalkan ke dalam beberapa item 

pernyataan. Namun seringkali pernyataan-pernyataan yang diajukan 

hanya meniru pernyataan-pernyataan yang pernah diajukan pada 

penelitian sebelumnya tanpa melakukan penyesuaian terlebih dahulu 

dengan konsep dari program acara dan media yang menjadi objek 

penelitian. Pada penelitian ini penulis berusaha untuk menyesuaikan 

pernyataan yang diajukan dengan konsep acara dan konsep dari media 

yang menjadi objek penelitian. Penulis menyarankan agar pada 

penelitian selanjutnya, pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur GS dan GO responden terhadap objek penelitian yang 

dipakai hendaknya disesuaikan terlebih dahulu dengan konsep acara 

dan konsep medianya, agar hasil penghitungan Gratifications 

discrepancy bisa lebih akurat dan rasional. 

b. Penulis juga menyarankan agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner pada penelitian selanjutnya hendaknya dapat lebih 

spesifik. Pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kurang penting dan 

tidak mempunyai hubungan dengan tujuan penelitian sebaiknya tidak 



dicantumkan dalam kuesioner. Misalnya saja, dalam penelitian ini 

menulis hanya ingin membahas kesenjangan kepuasan khalayak dalam 

menonton acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat, jadi 

pertanyaan-pertanyaan seperti tempat menonton Kick Andy dan Satu 

Jam Lebih Dekat atau stasiun televisi mana yang paling digemari oleh 

responden, tidak dicantumkan dalam kuesioner karena penulis 

beranggapan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ada 

kaitannya dengan apa yang ingin diteliti oleh penulis. 

Selanjutnya bagi produser acara Kick Andy dan Satu Jam Lebih Dekat 

berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, hendaknya bisa 

konsisten memberikan informasi dan cerita-cerita kemanusiaan yang 

bermanfaat karena memang konsep yang berkaitan dengan human interest 

sama-sama menjadi keunggulan dari kedua acara ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Artikel Ilmiah/Jurnal 

Sonia M. Livingstone, Peter Kenneth Lunt,  Talk on television: audience 

participation and public debate, Routledge, pg. 97, London, 2008 

 

John Fiske, Television Culture, Routledge, pg. 73-74, London and Newyork 

 

Philip Palmgreen, Gratifications Discrepancies and News Program Choice. Sage 

Publication Inc., pg. 156 Beverly Hills, 1981 

 

Sven Windahl, Benno Signitzer and Jean T. Olson, Using Communication Theory, 

An Introduction to Planned Communication, Sage Publication, pg. 175, London, 

1992 

 

Echo Huang, “Use and gratification in e-consumers”, Internet Research, Vol. 18, 

Iss. 4; pg. 405, Bradford, 2008 

 

Stephen W.  Littlejohn, Theories of Human Communication, Wadsworth 

Publishing Company, pg. 350 USA, 1998 

 

Philip Palmgreen, J.D. Rayburn II, “An Expextacy Value Approach to Media 

Gratification”, dalam Media Gratification Research Current Perspective, Sage 

Publication, pg. 158, London, 1985 

 

(http://nitastory.blogspot.com/2008/12/talk-show-komedi. html). diakses 

23/2/2010. 20.05 WIB 

 

http://multimediaartikel.blogspot.com/2010/02/pengertian-talk-show.html, diakses 

21 Maret 2010 

 

 

Buku 

Morisson, M. A., Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio dan 

Televisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 9 

 

Bondan Winarno, Rumah Iklan, Upaya Matari Menjadikan Periklanan Indonesia 

Tuan Rumah Di Negeri Sendiri, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, h. 

211 

 

Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2004, hal . 122 

 

javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb/?RQT=318&pmid=46159&TS=1273671496&clientId=80413&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://multimediaartikel.blogspot.com/2010/02/pengertian-talk-show.html


Redi Panuju, Sistem komunikasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Jogja, 1997, h. 117 

 

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 

1994, h. 188 

 

Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Remadja Karya, 

Bandung, 1986, hal. 27-32  

 

William L. Rivers, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, Media Massa & 

Masyarakat Modern, Persada Media, Jakarta, 2004, hal. 19 

 

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi ((edisi revisi), Remadja Rosda Karya, 

Bandung, 2001, hal. 208 

 

Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Remadja Rosda Karya, 

Bandung, 2001, hal. 66 

 

Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa, Erlangga, Jakarta, hal. 72 

 

Ruedi Hofmann, Dasar-Dasar Apresiasi Program Televisi, Grasindo, Jakarta, 

1999, hal. 62 

 

Masri Singarimbun, Sofian Effendi, ed., Metode Penelitian Survai, LP3ES, 

Jakarta, 1989, hal. 34 

 

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2007, hal. 206 

 

Sutrisno Hadi, Metode Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, 

hal. 72. 

 

Nurudin, Televisi, Agama Baru Masyarakat Modern, UMM Press, Malang, 1997, 

h.68. 

, 1997, h.117. 

Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi, Rineka 

Cipta, Jakarta, 1996, h.98. 

 

Y. Slamet, Teknik Pengambilan Sampel, untuk Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif. PT. Pabelan, Surakarta, 2001, h.2. 

 

Buku Pedoman FISIP, tahun 2008/2009 

 

Skripsi: 

Qurotta Ayunin, Kesenjangan Kepuasan Dalam Menonton Televisi (Kesenjangan 

Kepuasan Menonton Acara Mama Mia dan StarDut di Indosiar di Kalangan 



Siswa SMPN 22 Surakarta dengan Menggunakan Pendekatan Uses and 

Gratification), Surakarta, Jurusan Komunikasi FISIP UNS, 2008, hal. 39 

 

 

Website: 

(http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDgxNTI).. 

http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/teori-komunikasi-massa/comment-page-1. 

http://digilib.petra.ac.id/viewer. 

www.metrotvnews.com 

www.tvone.co.id 

 

Unpublished 

Prahastiwi Utari, Uses and Gratification Theory (materi kuliah), Jurusan Ilmu 

Komunikasi UNS, Solo. 

 

 

 

http://kuliahkomunikasi.com/2008/06/teori-komunikasi-massa/comment-page-1
http://digilib.petra.ac.id/viewer.
http://www.metrotvnews.com/
http://www.tvone.co.id/

