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ABSTRAK
FIFI FERGI FLORIA. Motivasi dan Efek Menonton Acara Merajut Asa Trans7
pada Masyarakat Desa Rural dan Sub Urban. Dibimbing oleh DWI SADONO.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
berhubungan dengan motivasi menonton acara Merajut Asa Trans7, menganalisis
hubungan antara motivasi dengan perilaku menonton, dan menganalisis hubungan
antara perilaku menonton dengan efek menonton program acara tersebut.
Penelitian ini melibatkan 60 warga masyarakat yang terbagi dalam dua tipe desa,
yaitu desa rural dan desa sub urban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa
rural terdapat hubungan nyata antara jenis kelamin dengan motivasi integrasi dan
interaksi sosial, motivasi identitas pribadi dengan frekuensi menonton, dan
frekuensi menonton dengan efek kognitif. Sementara, pada desa sub urban,
terdapat hubungan nyata antara tingkat pendapatan dengan motivasi identitas
pribadi, frekuensi menonton dengan efek kognitif, serta durasi menonton dengan
efek kognitif.
Kata kunci: motivasi menonton, perilaku menonton, efek menonton, desa rural,
desa sub urban

ABSTRACT
FIFI FERGI FLORIA. Motivation and Effects of Watching Merajut Asa Trans7
in Rural and Sub Urban Community. Supervised by DWI SADONO.
This research aims to identify the factors that correlated with motivation of
watching television program Merajut Asa Trans7, analyzing the correlation
between motivation of watching with behavior of watching that television
program, and analyzing the correlation between behavior of watching with the
effects of watching Merajut Asa Trans7. This research involved 60 people were
divided into two types of villages, that is rural and sub urban. In rural community,
there is a significantly correlated between the gender with motivation of
integration and social interaction, motivation of personal identity with frequency
of watched Merajut Asa, and the frequency of watching with the cognitive effects.
Meanwhile, in sub urban community , there is a significantly correlated between
the level of income with motivation of personal identity, frequency of watching
with the cognitive effects, and duration of watching Merajut Asa with the
cognitive effects.
Key words: motivation of watching, behavior of watching, effects of watching,
rural, sub urban
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Berkembangnya media massa sebagai salah satu bentuk perkembangan
teknologi semakin memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi maupun
melakukan proses komunikasi. Permasalahan menyangkut jarak antara komunikan
dengan komunikator tidak lagi menjadi batasan seseorang untuk melakukan
proses komunikasi tersebut. Perkembangan media massa ini kemudian
dimanfaatkan oleh berbagai negara termasuk Indonesia untuk menyampaikan
pesan pembangunan kepada masyarakat secara meluas. Schramm yang dikutip
oleh Depari dan MacAndrews (1982) menjelaskan bahwa peranan media massa
dalam pembangunan nasional ialah sebagai agen pembaharu atau agent of social
change dalam membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang
tradisional menjadi masyarakat modern. Salah satu prioritas dalam pembangunan
suatu negara tidak terlepas oleh adanya masyarakat pedesaan yang dianggap
sebagai tombak keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mendukung hal
tersebut, masyarakat pedesaan baik masyarakat desa rural yang cenderung masih
bersifat tradisional maupun masyarakat desa sub urban yang memiliki sifat di
antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, sama-sama membutuhkan informasi
mengenai pembangunan nasional guna penyadaran diri kearah kehidupan mereka
yang lebih baik. Diperlukan suatu media yang dapat mendukung hal tersebut
sehingga pesan pembangunan tidak hanya dapat diakses oleh masyarakat kota,
tetapi juga oleh masyarakat pedesaan. Salah satu media massa yang dianggap
paling efektif dalam menyampaikan berbagai pesan pembangunan tersebut ialah
televisi. Hal ini didukung dengan kelebihan yang dimiliki televisi dibandingkan
dengan media massa lainnya, yakni bersifat audiovisual, menjangkau khalayak
dengan lebih luas, serta menyebarkan informasi secara cepat kepada masyarakat
luas termasuk masyarakat yang berada di pedesaan.
Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2011),
tingkat kepemilikan televisi di Indonesia pada tahun 2011 memiliki proporsi
mencapai 95.56 persen dari jumlah responden. Kepemilikan televisi yang semakin
meningkat di era informasi saat ini merupakan indikator keterbukaan suatu
masyarakat (Hadiyanto 2004). Hal tersebut menunjukkan pula bahwa masyarakat
pedesaan pun telah terbuka akan meluasnya informasi. Pada Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 pasal 36 ayat 1 tentang penyiaran disebutkan bahwa isi
siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk
pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga
persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya
Indonesia (Ardianto et al. 2012). Oleh karenanya, berbagai stasiun televisi
khususnya televisi swasta berlomba untuk dapat menyajikan berbagai tayangan
yang dapat diminati oleh khalayak dalam jangkauan yang luas. Meskipun
demikian, kehadiran media televisi sebagai media pembangunan nasional masih
dirasakan kurang tepat, dimana program acara televisi yang disajikan oleh
kebanyakan stasiun televisi ini lebih mengarah pada program acara hiburan
meskipun banyak pula program acara yang menampilkan acara yang informatif.
Hal ini diperkuat oleh Ardianto et al. (2012) yang menyatakan bahwa fungsi
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televisi sebagai fungsi menghibur lebih dominan dibandingkan dengan fungsi
memberi informasi, mendidik dan membujuk.
Melalui program acara yang dikemas dalam berbagai bentuk, mulai dari
tayangan informatif, hiburan, hingga kombinasi antara keduanya, masyarakat
pedesaan baik rural maupun sub urban dapat memilih program acara yang
menjadi kebutuhannya. Salah satu tayangan televisi yang cukup menarik perhatian
masyarakat ialah suatu program acara yang menayangkan sisi lain kehidupan
masyarakat pedesaan di wilayah Indonesia. Merajut Asa Trans7 merupakan salah
satu tayangan yang mengangkat kisah-kisah inspiratif masyarakat kecil yang
berusaha untuk keluar dari permasalahan diri dan lingkungannya sehingga dapat
mengembangkan potensi masyarakat dan desa tempat tinggal mereka. Saat ini,
program acara yang mengangkat permasalahan beserta solusi suatu masyarakat
pedesaan sangat minim ditayangkan di televisi. Padahal, dengan adanya program
tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan sehingga
mereka dapat membandingkan perilaku mereka dengan perilaku yang ditayangkan
di program acara televisi. Oleh karenanya, masyarakat desa baik rural maupun
sub urban memerlukan suatu program tayangan yang dapat menginspirasi mereka
untuk mengembangkan desa mereka agar dapat lebih mengenal potensi dan
masalah yang terjadi dan mungkin serupa dengan apa yang ditayangkan di
televisi. Program acara Merajut Asa Trans7 kemudian hadir sebagai warna baru
dalam dunia pertelevisian dengan memberikan tayangan segar tentang kisah hidup
yang menginspirasi dari desa yang telah maju di Indonesia.
Dalam memenuhi kebutuhan khalayak, stasiun televisi berusaha untuk
menciptakan berbagai variasi program sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan
khalayak terkait motivasi yang mereka miliki. Motivasi masyarakat dalam
menonton televisi sendiri mendasari pemilihan mereka dalam memilih suatu
program acara yang akan ditontonnya. Dengan demikian, program acara Merajut
Asa Trans7 harus mampu mengenal kebutuhan masyarakat dalam menyajikan
program acara mereka sehingga dapat memotivasi mereka untuk menonton acara
tersebut. Ardianto et al. (2012) menegaskan bahwa semakin sesuai pesan
komunikasi dengan motivasi seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan
komunikasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Tentunya hal
tersebut membuktikan pula bahwa dengan sesuainya pesan komunikasi dan
motivasi khalayak dalam menonton maka tujuan dari program acara yang
ditayangkan dapat menimbulkan efek atau timbal balik bagi para khalayak yang
menontonnya.
Menurut Effendy (2007a), fungsi komunikasi melalui media massa jelas
menonjol dalam hal pembangunan nasional, dimana hal tersebut dapat mengubah
sikap dan perilaku masyarakat Indonesia sebagai pemeran pembangunan, baik
sebagai subyek maupun obyek. Televisi sebagai salah satu media massa
elektronik tentunya memiliki efek yang ditimbulkan setelah menyaksikan program
acara yang disiarkan. Efek yang ditimbulkan program acara televisi dapat meliputi
tiga aspek terkait dalam perubahan perilaku, yakni efek kognitif, afektif, ataupun
konatif. Jahi (1988) mempertegas bahwa efek kognitif meliputi peningkatan
kesadaran, pengetahuan dan belajar, efek afektif berhubungan dengan emosi,
perasaan dan sikap, sedangkan efek konatif meliputi perilaku dan niat untuk
melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Dengan demikian, topik ini menjadi
penting untuk dibahas agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana

3

program acara Merajut Asa Trans7 dapat memotivasi masyarakat baik masyarakat
desa rural maupun masyarakat desa sub urban untuk menontonnya. Selain itu,
penting pula untuk mengkaji sejauhmana program acara Merajut Asa Trans7
tersebut mampu menimbulkan efek berupa perubahan perilaku masyarakat baik
desa rural dan desa sub urban melalui informasi yang diberikan di dalamnya
sehingga pesan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat dapat
tersampaikan dengan efektif.

Masalah Penelitian
Motivasi menonton suatu program acara televisi dapat berhubungan
dengan beberapa faktor, baik faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Faktor
intrinsik dapat dilihat dari bagaimana karakteristik khalayak yang menonton,
sedangkan faktor ekstrinsik dapat dilihat dari bagaimana karakteristik lingkungan
khalayak yang menonton. Oleh karena itu, penelitian bermaksud mengkaji lebih
lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan motivasi
masyarakat desa rural dan sub urban dalam menonton program acara
Merajut Asa Trans7?
Setelah terbentuknya motivasi khalayak dalam menonton suatu program
televisi, maka akan terbentuk suatu pola perilaku menonton terhadap suatu
program acara televisi. Perilaku menonton televisi mengacu pada intensitas
khalayak berupa durasi dan frekuensi khalayak dalam meggunakan atau menonton
televisi baik untuk memperoleh informasi maupun untuk melengkapi kebutuhan
mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian penting untuk lebih mengetahui
bagaimana hubungan motivasi masyarakat desa rural dan sub urban dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7 dengan perilaku menonton
mereka terhadap acara tersebut?
Suatu proses komunikasi termasuk proses komunikasi massa dengan
menggunakan media televisi tentunya menimbulkan suatu efek bagi para khalayak
yang menyaksikannya. Efek yang ditimbulkan dalam proses ini mengacu pada
perubahan perilaku yang mengarah pada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek
konatif (behavioral). Dalam hal ini, terbentuknya pola menonton suatu tayangan
terkait frekuensi dan durasi menonton dapat berhubungan dengan perubahan
perilaku khalayak yang menyaksikannya. Untuk itu, penelitian dilakukan agar
dapat menganalisis bagaimana hubungan perilaku menonton televisi dengan
efek menonton yang muncul setelah menonton program acara Merajut Asa
Trans7 pada masyarakat desa rural dan sub urban?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan
dari penelitian diarahkan untuk:
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi masyarakat
desa rural dan sub urban dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7.
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2. Menganalisis hubungan antara motivasi masyarakat desa rural dan sub urban
dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7 dengan perilaku
menonton mereka terhadap acara tersebut.
3. Menganalisis hubungan antara perilaku menonton televisi dengan efek
menonton program acara Merajut Asa Trans7 pada masyarakat desa rural dan
sub urban.

Kegunaan Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di
antaranya:
1. Masyarakat Umum
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi
masyarakat umum untuk mengetahui sejauhmana suatu program acara televisi
dapat mempengaruhi mereka dalam bersikap dan bertindak. Selain itu,
penelitian diharapkan pula dapat membantu masyarakat dalam mengenali
kebutuhan mereka akan informasi dengan memilih program acara televisi
yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Instansi Terkait
Hasil penelitian dapat dijadikan masukan atau acuan perbaikan bagi
instansi terkait seperti stasiun televisi untuk memperhatikan isi siaran program
televisi yang disajikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas
sehingga informasi pembangunan dapat tersampaikan tak terkecuali bagi
masyarakat yang berada di pedesaan.
3. Para Peneliti dan Akademisi
Hasil penelitian diharapkan pula dapat dijadikan sebagai bahan acuan
informasi dan referensi bagi para peneliti dan akademisi dalam melakukan
penelitian terkait topik yang dibahas.
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PENDEKATAN TEORITIS
Tinjauan Pustaka
Komunikasi Massa
Menurut Schramm (1977) sebagaimana yang dikutip oleh Ardianto et al.
(2012), terdapat lima komponen atau elemen dalam kegiatan komunikasi, yaitu
source, encoder, signal, decoder, destination. Lima komponen tersebut haruslah
ada dalam setiap proses komunikasi, termasuk dalam proses komunikasi massa.
Komunikasi massa sendiri dapat diartikan sebagai jenis komunikasi yang
ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui
media cetak ataupun media elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima
secara serentak dan sesaat (Rakhmat 2005). Berdasarkan pengertian tersebut
tergambar pula ciri-ciri dari komunikasi massa yang dapat membedakan
komunikasi massa dengan jenis komunikasi lainnya. Cangara (2008), menjelaskan
beberapa aspek yang membedakan komunikasi massa dengan komunikasi lainnya
seperti dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Karakteristik media komunikasi
Karakteristik

Media
Intra personal
Pikiran

Inter personal
Semua indera

Umpan balik

Memutar
dalam diri

Langsung

Kode

Tertulis, lisan,
isyarat
Dua arah

Tertulis, lisan

Arus pesan

Simbol dan
persepsi
Memusat

Liputan

Pada diri

Terbatas

Efek

Sikap dan
perilaku

Kecepatan
Khalayak

Cepat pada
diri sendiri
Sendiri

Muatan pesan
Media

Terbatas
Diri sendiri

Tinggi pada
sikap, rendah
pada kognitif
Cepat dan
terbatas
Individu dan
kelompok
Terbatas
Setiap tempat

Banyak dan
tanpa batas
Rendah pada
sikap, tinggi
pada kognitif
Cepat dan luas

Diterima oleh

Massa
Mata dan
telinga
Tidak
langsung

Satu arah

Massa tak
terbatas
Banyak
Televisi,
radio, film,
suratkabar

Publik
Semua indera
Bisa langsung
atau tidak
langsung
Lisan dan isyarat
Bisa satu arah
atau dua arah
Banyak dan
terbatas
Tinggi pada
perilaku, rendah
pada kognitif
Cepat tapi
terbatas
Kelompok massa
dan terbatas
Terbatas
Mimbar, alunalun, rapat akbar

Sumber: Cangara (2008)

Proses komunikasi massa dapat dilakukan melalui media-media yang
digunakan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, yang sering disebut
sebagai media massa. Media massa merupakan sarana pembawa pesan ke audien
dalam jumlah banyak dan tersebar di berbagai tempat (Vivian 2008). Media massa

6

terbagi menjadi dua kategori, yakni media cetak dan media elektronik. Media
cetak dapat berupa surat kabar, majalah, leaflet, brosur, dan lain-lain. Sementara,
media elektronik sendiri dapat berupa radio, televisi, internet, dan lain-lain.
Media massa dianggap merupakan agen pembaharu dalam pembangunan
nasional. Peranan media massa dalam hal tersebut ialah membantu masyarakat
khususnya masyarakat pedesaan untuk lebih terdedah informasi yang dapat
membantu mereka beralih dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang
lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman. Bungin (2008), menyatakan
bahwa media massa merupakan institusi yang berperan sebagai agent of social
change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Dalam menjalankan paradigma
tersebut, media massa berperan sebagai (Bungin 2008):
1. Institusi pencerahan masyarakat, yaitu memiliki peran sebagai media edukasi.
Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya
cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju.
2. Media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi
kepada masyarakat. Dengan memiliki banyak informasi yang diberikan melalui
media massa menjadikan masyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat
berpartisipasi dengan berbagai kemampuannya.
3. Media hiburan, dimana sebagai agent of social change media massa juga
menjadi institusi budaya yang setiap saat menjadi corong kebudayaan dan
katalisator perkembangan budaya. Dalam hal ini pula, media massa berperan
untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang merusak peradaban
manusia dan masyarakatnya dengan mendorong perkembangan budaya tersebut
secara lebih bermanfaat dan bermoral bagi masyarakatnya.
Melalui media massa seperti televisi, pesan mengenai pembangunan
diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat pedesaan guna meningkatkan
kesejahteraan kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik.
Televisi dan Perkembangannya di Indonesia
Televisi merupakan salah satu bentuk media massa elektronik yang
berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dari jumlah kepemilikan televisi yang
semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepemilikan televisi di Indonesia pada
tahun 2011 telah mencapai 95.55 persen. Indonesia sendiri memulai kegiatan
penyiaran melalui media televisi pada tanggal 24 Agustus 1962 yang diawali
dengan terbentuknya Televisi Republik Indonesia atau TVRI (Ardianto et al
2012). Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mulai memberikan izin operasi
kepada kelompok usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi RCTI yang
menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia, dan kemudian disusul dengan
munculnya stasiun televisi SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI (Morissan 2009).
Kini perkembangan televisi di Indonesia semakin berkembang, terlihat dari
berbagai stasiun televisi yang muncul saat ini, baik televisi swasta maupun televisi
lokal. Morissan (2009) menjelaskan bahwa menjelang tahun 2000 mulai kembali
bermunculan secara serentak lima televisi swasta baru, seperti Metro TV, Trans
TV, TV7, Lativi dan Global TV serta beberapa televisi daerah yang saat ini
jemlahnya telah mencapai puluhan.
Effendy (2007b) menjelaskan bahwa televisi semakin mendominasi
komunikasi massa dikarenakan sifat dari televisi sendiri dirasakan sesuai untuk
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memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Ardianto et al. (2012) menjelaskan
lebih lanjut bahwa fungsi dari televisi sama dengan fungsi media massa lainnya
seperti radio atau surat kabar yaitu untuk memberi informasi, mendidik,
menghibur dan membujuk. Televisi juga memiliki beberapa karakteristik
tersendiri yang berbeda dengan media massa lainnya. Karakteristik tersebut antara
lain (Ardianto et al. 2012):
1. Audiovisual
Kelebihan televisi dibanding media massa lainnya ialah dapat didengar
sekaligus dapat dilihat (audiovisual). Antara gambar (visual) dengan kata-kata
(audio) harus pula terdapat kesesuaian secara harmonis.
2. Berpikir dalam gambar
Dalam hal ini, terdapat dua tahap yang harus dilakukan, yakni visualisasi
(visualization) dan penggambaran (picturization). Proses visualisasi yaitu
menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar
secara individual. Sementara, proses penggambaran diartikan sebagai kegiatan
merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga memiliki
kontinuitas yang mengandung makna tertentu.
3. Pengoperasian lebih kompleks
Dalam pengoperasian televisi siaran lebih kompleks dibandingkan dengan
radio, dimana dalam pengoperasian televisi pula lebih banyak melibatkan
banyak orang, seperti produser, pengarah acara, pengarah teknik, kameramen,
juru suara, dan lain-lain.
Disebutkan dalam penelitian Frisnawati (2012) bahwa pengaruh yang
ditimbulkan tayangan televisi jauh lebih tinggi dibanding artikel media cetak,
karena televisi disajikan dengan gambar yang bersifat moving dimana dapat
tertanam di dalam benak dalam kurun waktu yang lama. Terdapat faktor-faktor
yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan melalui televisi, antara lain
(Ardianto et al. 2012):
1. Pemirsa
Komunikator harus memahami kebiasaan dan minat pemirsa baik termasuk
kategori anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, serta berdasarkan
kebiasaan wanita yang bekerja dengan ibu rumahtangga. Dalam hal ini
dijelaskan bahwa setiap acara yang ditayangkan benar-benar berdasarkan
kebutuhan pemirsa.
2. Waktu
Dalam hal ini, komunikator harus menyesuaikan waktu penayangan dengan
minat dan kebiasaan pemirsa. Faktor waktu ini menjadi bahan pertimbangan
agar setiap acara dapat ditayangkan secara proporsional dan dapat diterima
oleh khalayak sasaran.
3. Durasi
Durasi pada setiap acara disesuaikan dengan jenis acara dan tuntutan skrip atau
naskah. Suatu acara tidak akan mencapai sasaran apabila durasi acara tersebut
terlalu singkat atau terlalu lama.
4. Metode Penyajian
Lembaga penyiaran harus mampu mengedepankan fungsi mendidik dan
membujuk namun tetap diminati oleh pemirsa. Upaya yang dilakukan salah
satunya adalah dengan mengemas pesan sedemikian rupa dengan
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menggunakan metode penyajian tertentu dimana pesan nonhiburan dapat
mengundang unsur hiburan.
Kepemilikan televisi yang semakin meningkat telah menandai bahwa
perkembangan televisi telah menyentuh masyarakat, termasuk masyarakat
pedesaan. Dalam penelitiannya, Hadiyanto (2004) menjabarkan bahwa
kepemilikan media televisi di desa urban mencapai 82.5 persen, sedangkan di
desa rural mencapai 70 persen. Hal ini menunjukkan pula bahwa masyarakat
pedesaan sudah semakin terbuka dengan dunia luar. Semakin terdedahnya
masyarakat akan media massa terlebih televisi juga ditunjukkan dalam penelitian
yang dilakukan oleh Saleh (2005), dimana sebesar 93 persen responden mengaku
terdedah oleh media televisi.
Audiens Komunikasi Massa
Khalayak atau audiens merupakan individu atau kelompok yang menjadi
unsur sasaran dalam proses komunikasi massa. Ardianto et al. (2012) dengan
mengutip penjelasan dari Hiebert, Ungurait, Bohn (1975) menjabarkan mengenai
karakteristik audiens komunikasi massa yang di antaranya ialah terdiri dari
individu yang memiliki pengalaman sama dan terpengaruh oleh hubungan sosial
dan interpersonal yang sama, berjumlah besar, bersifat heterogen, bersifat
anonym, serta bersifat tersebar baik dalam konteks ruang dan waktu. Sementara
itu, Cangara (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang harus diketahui
oleh seorang komunikator menyangkut khalayaknya, yakni aspek
sosiodemografik, aspek profil psikologis, dan aspek karakteristik perilaku
khalayak. Aspek sosiodemografik mencakup jenis kelamin, usia, populasi, lokasi,
tingkat pendidikan, bahasa, agama, pekerjaan, ideologi, dan pemilikan media.
Aspek profil psikologis mencakup emosi, pendapat atau opini, keinginan yang
perlu dipenuhi, apakah mereka menyimpan rasa kecewa, frustasi atau dendam.
Sementara itu, karakteristik perilaku khalayak meliputi hobi, nilai dan norma,
mobilitas sosial, perilaku komunikasi.
Morissan (2009) mengaitkan hal tersebut dengan segmentasi audiens,
dimana pengelola penyiaran dalam hal ini harus memahami kebutuhan audien
dalam upaya untuk dapat mendesain program yang dapat memenuhi kebutuhan
audien secara efektif. Lebih lanjut, Morissan (2009) menjelaskan mengenai
bagaimana melihat audiens berdasarkan segmentasi demografis, geografis,
geodemografis, dan psikografis. Berdasarkan pembagian segmentasi tersebut
kemudian dapat menunjukkan perbedaan kebutuhan, kepentingan dan orientasi
khalayak dalam penggunaan media (Arifin 2005). Penjelasan mengenai masingmasing segmentasi khalayak ini dijelaskan dapat diketahui sebagai berikut
(Morissan 2009):
1. Segmentasi demografis, khalayak dibedakan berdasarkan karakterstik
kependudukan, seperti usia, gender, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.
2. Segmentasi geografis, khalayak dibedakan berdasarkan wilayah tempat
tinggalnya, misalnya wilayah dalam suatu negara, pulau, provinsi, kota dan
desa.
3. Segmentasi geodemografis, merupakan gabungan dari segmentasi demografis
dan geografis, dimana khalayak yang tinggal di suatu wilayah geografis
tertentu diyakini memiliki karakteristik demografi yang sejenis.
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4. Segmentasi psikografis, merupakan segmentasi berdasarkan gaya hidup dan
kepribadian khalayak. Gaya hidup memengaruhi seseorang, dan akhirnya
menentukan pilihan konsumsi seseorang.
Teori Uses and Gratifications dan Uses and Effects
Pendekatan uses and gratifications dapat digunakan untuk mengetahui
faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi reaksi khalayak terkait dengan
adanya media massa. Menurut Katz, Blummer dan Gurevitch (1974) yang dikutip
oleh Rakhmat (2005) teori uses and gratifications ini meneliti asal kebutuhan
secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media
massa atau sumber lain yang kemudian membawa pada pola terpaan dari media
yang berlainan dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain
termasuk yang tidak diinginkan. Asumsi-asumsi dasar dari teori ini juga
dijelaskan Katz, Blummer dan Gurevitch sebagaimana yang dikutip oleh Ardianto
et al (2012):
1. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak sebagai bagian penting dari
penggunaan media massa diasumsikan memunyai tujuan.
2. Dalam proses komunikasi massa, insiatif untuk mengaitkan pemuasan
kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada khalayak.
3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan
kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media lebih luas, bagaimana
kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumen media amat bergantung pada
perilaku khalayak yang bersangkutan.
4. Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota
khalayak, dimana orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan
kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu.
5. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum
diteliti lebih dahulu apa yang menjadi orientasi khalayak.
Adapun logika yang mendasari penelitian dalam penggunaan pendekatan
uses and gratifications ini menurut Katz dkk (1974) dan McQuail (1975)
sebagaimana dikutip oleh Ardianto et al. (2012), dapat dilihat melalui model yang
disajikan pada Gambar 1.

Faktor
sosial
psikologis
menimbul
kan (1)

Kebutuhan
yang
melahirkan
(2)

Harapan –
harapan
terhadap
media atau
sumber lain
yang
mengarah
pada (3-4)

Berbagai pola
penghadapan
media (5)

Menghasilkan
gratifikasi
kebutuhan (6)

Konsekuensi
lain yang tidak
diinginkan (7)

Gambar 1 Model Uses and Gratifications (Katz et al. 1974 dan McQuail 1975 yang
dikutip oleh Ardianto et al. 2012)
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Ardianto et al. (2012) kembali menjelaskan bahwa model uses and
gratifications ini membahas pula mengenai motif-motif dan alternatif fungsional
untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan pengalamannya, seorang individu
memiliki harapan bahwa konsumsi atau penggunaan media massa tertentu akan
memenuhi sebagian dari kebutuhannya yang kemudian menuntunnya pada
kegiatan menonton program televisi tertentu, membaca majalah dan sebagainya
(Ardianto et al 2012). Morissan (2009) menjelaskan bahwa pada tingkat individu,
persoalan yang muncul dan solusinya dapat memberikan motif untuk bertindak,
dimana motif tersebut diarahkan kepada berbagai tujuan pemenuhan atau solusi
suatu persoalan. Contoh akan hal tersebut dipaparkan oleh Morissan (2009)
dengan mengutip pernyataan Greenberg (1974), dimana seseorang yang
mengalami situasi sosial tertentu yang penuh konflik dan tekanan menyebabkan ia
akan memiliki motif untuk rileks dengan menonton program hiburan di televisi.
Contoh lain juga diberikan, dimana ketika individu sadar akan adanya persoalanpersoalan dalam masyarakat sehingga ia termotivasi untuk mencari informasi
untuk mendapatkan orientasi atas persoalan itu melalui media massa (Greenberg
1974 sebagaimana dikutip oleh Morissan 2009).
Beberapa penelitian menggunakan pendekatan uses and gratifications ini
untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan khalayak sehingga khalayak
menjadi termotivasi untuk menggunakan media massa berupa televisi untuk
memenuhi kebutuhannya tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amalia
dan Herlina (2009), motif khalayak yang berupa motif kognitif, motif identitas
personal, dan motif diversi dipengaruhi oleh adanya kebutuhan khalayak yang
didasari oleh asumsi uses and gratifications yang menyatakan bahwa setiap
individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebutlah yang
kemudian memunculkan motif menggunakan media massa khususnya televisi
(Amalia dan Herlina 2009).
Sementara, pada teori uses and effects dikatakan sebagai suatu sintesis
antara pendekatan uses and gratifications dan teori tradisional mengenai efek
(Sven Windahl 1979 sebagaimana dikutip oleh Kusnaeni 2014). Pada teori Uses
and Effects ini dijelaskan bahwa kebutuhan hanya pada salah satu dari faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan media. Karakteristik individu,
harapan maupun persepsi terhadap media, dan tingkat akses media, akan
membawa seorang individu dalam mengambil keputusan untuk menggunakan
atau tidak menggunakan isi media massa (Kusnaeni 2014). Sven Windahl (1979)
yang dikutip dalam Kusnaeni (2014) menjelaskan mengenai hubungan antara
penggunaan (uses) dan hasil (effects) dengan memperhitungkan isi dari media
yang digunakan yaitu penggunaan media hanya dianggap sebagai faktor perantara
dan hasil dari proses tersebut hanya akan dianggap berperan sebagai perantara,
hasil dianggap lebih merupakan akibat dari penggunaan daripada karakteristik isi
media, serta pada teori ini juga beranggapan bahwa hasil ditentukan sebagian oleh
isi media (melalui perantara penggunaan) dan sebagian lain oleh penggunaan
media itu sendiri.
Motivasi Menonton
Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk
memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bagi dirinya. McDonald yang dikutip oleh
Sardiman (2006) menjelaskan bahwa motivasi merupakan perubahan energi
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dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului
dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Setiap tingkah laku manusia pada
hakikatnya memiliki motif tertentu, dimana motif tersebut melingkupi semua
penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang
menyebabkan manusia berbuat sesuatu (Gerungan 1983 sebagaimana dikutip oleh
Ardianto et al 2012). Rakhmat (2005) juga menyebutkan bahwa penggunaan
media massa didorong oleh motif-motif tertentu, dimana terdapat berbagai
kebutuhan yang dipuaskan oleh media massa. Hal ini berkaitan dengan adanya
pendekatan uses and gratifications yang menjelaskan motif khalayak dalam
penggunaan media. Sementara itu, McQuail (1991) menyatakan bahwa teori
motivasi khalayak dalam menggunakan media massa terdiri dari empat kategori,
yaitu:
1. Motif mencari hiburan, yaitu hasrat melarikan diri dari kegiatan-kegiatan
rutin, bersantai, mengisi waktu, penyaluran emosi, membangkitkan gairah
seks, dan memperoleh kenikmatan jiwa dan estatis.
2. Motif identitas pribadi, yaitu menemukan penunjang nilai-nilai pribadi,
menemukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain,
serta meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri.
3. Motif integrasi dan interaksi sosial, yaitu memperoleh pengetahuan tentang
keadaan orang lain, empati sosial, mengidentifikasikan diri dengan orang lain
dan meningkatkan rasa memiliki, menemukan bahan percakapan dan interaksi
sosial, memperoleh teman selain dari manusia, membantu menjalankan peran
sosial dan memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungi sanakkeluarga teman dan masyarakat.
4. Motif informasi, yaitu mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang
berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia, mencari
bimbingan mengenai berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal-hal yang
berkaitan dengan penentuan pilihan, memuaskan rasa ingin tahu dan minat
umum, belajar, pendidikan diri sendiri, serta memperoleh rasa damai.
Sementara itu, Blumler (1974) sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (2005)
menyatakan bahwa motif khalayak dalam menonton siaran televisi terdiri dari
empat motif, yakni motif informasi, motif pengawasan, motif hiburan, dan motif
ketidakpastian.
Perilaku Menonton Televisi
Perilaku menonton merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang
dilakukan seseorang dalam menonton program acara televisi. Menurut DeFleur
dan Lowery (1994), perilaku menonton televisi mencakup ke dalam tiga aspek
yaitu durasi menonton, pilihan acara yang ditonton, serta frekuensi menonton.
1. Durasi Menonton
Durasi menonton merupakan lamanya waktu atau total waktu yang dihabiskan
untuk menonton televisi. Misalnya, dalam suatu program acara berita yang
berlangsung selama 30 menit hanya ditonton selama 20 atau 25 menit oleh
khalayak.
2. Pilihan Acara yang Ditonton
Pilihan acara yang ditonton terlihat dari apa yang dibutuhkan atau diinginkan
khalayak untuk ditonton. Misalnya, seorang ibu yang ingin menambah
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pengetahuan mengenai resep suatu masakan kemudian lebih memilih
menonton program acara masak-memasak dibanding menonton program acara
kuis atau reality show.
3. Frekuensi Menonton
Tingkat keseringan khalayak dalam menyaksikan suatu program acara televisi
secara berulang. Misalnya, suatu program acara talk show yang ditayangkan
setiap hari dalam seminggu, hanya ditonton 3-4 kali dalam seminggu.
Menurut Morissan (2009), pada umumnya suatu acara hanya mempunyai
waktu kurang dari lima belas detik untuk meraih perhatian pemirsa yang sedang
menjelajahi berbagai saluran dengan memencet-mencet remote control.
Karakteristik audien atas remote control televisi pada umumnya terbagi menjadi
dua bagian yaitu sangat agresif dan kurang agresif (Morissan 2009). Karakteristik
pertama terjadi pada audien yang merasa cepat bosan pada acara yang tidak
mampu menarik perhatian mereka dalam waktu sangat singkat sehingga mereka
mudah dan sangat cepat memindahkan channel dan mengembara ke stasiun
televisi lainnya untuk mendapatkan acara yang menarik. Sementara, karakteristik
audien kurang agresif terjadi pada audien yang pada umumnya akan menelaah
dahulu suatu acara hingga tiba pada satu titik yang mendorong mereka apakah
tetap bertahan atau pindah saluran stasiun televisi (Morissan 2009).
Efek Komunikasi Massa
Keberhasilan suatu proses komunikasi ditentukan dari bagaimana efek
yang ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut. Terjadinya komunikasi berupa
perolehan maupun penyampaian informasi atau sekedar memperoleh hiburan
semata melalui media massa seperti televisi tentunya menimbulkan efek pada diri
khalayak yang menggunakannya. Efek yang ditimbulkan kepada khalayak karena
kehadiran media massa dianggap akan mempengaruhi khalayak dalam berpikir,
bersikap, serta berperilaku. Efek komunikasi massa sendiri dapat diartikan sebagai
setiap perubahan yang terjadi di dalam diri penerima, karena menerima pesanpesan dari suatu sumber (Wiryanto 2006). Dalam Ardianto et al. (2012) dijelaskan
bahwa timbulnya efek media massa pada khalayak berkaitan dengan pesan yang
disampaikan melalui media massa, dimana pesan tersebut dapat menerpa
seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Steven M.
Chaffee sebagaimana yang dikutip oleh Ardianto et al. (2012), efek media massa
dapat dilihat melalui tiga pendekatan, yakni (1) efek dari media massa yang
berkaitan dengan pesan ataupun media itu sendiri, (2) dengan melihat jenis
perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa yang berupa
perubahan sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), serta perilaku (behavioral),
serta (3) observasi terhadap khalayak seperti individu, kelompok, organisasi,
masyarakat atau bangsa yang dikenai efek komunikasi massa.
Efek kognitif berkaitan dengan pikiran atau penalaran, sehingga khalayak
yang semula tidak tahu menjadi tahu atau yang semula tidak mengerti menjadi
mengerti (Effendy 2007b). Ardianto et al. (2012) menegaskan bahwa efek
kognitif dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana media massa dapat
membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan
mengembangkan keterampilan kognitifnya. Timbulnya efek kognitif juga dapat
mempengaruhi pembentukan citra atau bahkan stereotype dari apa yang
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ditayangkan melalui media massa. Media massa melaporkan dunia nyata secara
selektif, sehingga media massa akan memengaruhi pembentukan citra tentang
lingkungan sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat (Ardianto et al. 2012).
Efek lain yang akan muncul karena adanya media massa ialah efek afektif
yang berkaitan dengan sikap atau perasaan individu. Menurut Ardianto et al.
(2012), selain untuk memberitahu khalayak tentang sesuatu, tujuan lain dari
komunikasi massa ialah diharapkan khalayak dapat turut merasakan perasaan iba,
terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya. Ardianto et al. (2012) juga
mempertegas bahwa faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan emosional
pesan media massa antara lain ialah suasana emosional, skema kognitif, suasana
terpaan, predisposisi individual dan identifikasi khalayak dengan tokoh dalam
media massa. Efek ketiga yang ditimbulkan media massa ialah efek behavioral
atau sering juga disebut sebagai efek konatif. Efek konatif dianggap akan timbul
setelah munculnya efek kognitif dan afektif khalayak dalam menggunakan media
massa atau menyaksikan acara televisi (Effendy 2007b). Ardianto et al. (2012)
kembali menjelaskan bahwa efek behavioral atau konatif ini merupakan akibat
yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan.
Contohnya ialah tayangan imajinatif dalam film kartun Tom & Jerry yang
menampilkan tokoh kartun tidak dapat mati walaupun dipukul berkali-kali
menggunakan palu atau cangkul bisa saja ditiru oleh anak-anak yang
menontonnya sehingga dapat membahayakan teman sepermainannya.
Terkait efek komunikasi massa, penelitian yang dilakukan oleh Frisnawati
(2012), menggambarkan bahwa terdapat efek konatif khalayak yang dalam hal ini
ialah remaja terhadap perilaku prososial remaja dalam menonton reality show.
Efek konatif berupa perilaku prososial remaja dalam kehidupan sehari-hari
didorong karena adanya efek afektif yang dalam hal ini berupa faktor penolong
yang meliputi faktor kepribadian, suasana hati, rasa bersalah, distress, serta rasa
empati. Penelitian yang dilakukan Mulyana (2002) juga menjelaskan bahwa
sering atau tidaknya dan lama atau tidaknya seseorang menonton acara televisi
akan dapat mempengaruhi kognisi, afeksi, dan konasi seseorang. Dalam hal ini,
sikap ibu-ibu yang dijadikan sebagai responden dipengaruhi oleh intensitas
penayangan, isi pesan, dan kredibilitas komunikator.
Jahja dan Irvan (2006) menyatakan bahwa media massa, dalam hal ini
termasuk pula televisi, memiliki dampak pesan media massa yang biasanya hanya
sampai pada tahap kognitif dan afektif, tetapi pada beberapa kondisi yang
menyebabkan dampak pesan media massa sampai pada tahap konatif, yaitu:
a. Exposure (jangkauan pengenaan), jika sebagian besar masyarakat telah
terekspos oleh media massa.
b. Kredibilitas, jika pesan media massa mempunyai kredibilitas tinggi di mata
masyarakat.
c. Konsonasi, jika isi informasi yang disampaikan oleh beberapa media massa
sama atau serupa.
d. Signifikasi, jika materi pesan media massa signifikan dalam arti berkaitan
langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
e. Sensitif, jika materi dan penyajian pesan menyentuh hal-hal yang sensitif.
f. Situasi kritis, jika ada ketidakstabilan struktural yang menyebabkan masyarakat
berada dalam situasi kritis.
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g. Dukungan komunikasi antar pribadi, jika informasi melalui media massa
menjadi topik pembicaraan karena didukung oleh komunikasi antar pribadi.
Masyarakat Desa Rural dan Sub Urban
Istilah desa atau pedesaan sering kali dikaitkan dengan sektor pertanian.
Pada Ketentuan Umum yang termuat pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999, diketahui bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hokum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten (Raharjo 2004).
Indrizal (2006) menjelaskan pengertian umum desa ialah sebagai suatu gejala
yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas
kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara
menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama tergantung pada
sektor pertanian. Konsep-konsep yang perlu dikaji dan dibahas untuk memahami
konsep desa ataupun pedesaan ialah konsep rural, urban, suburban atau rurban,
village, town dan city.
Desa rural sendiri secara umum dapat diterjemahkan menjadi pedesaan,
bukanlah desa (village). Dalam hal ini, hakekat konsep rural lebih menunjuk
kepada karakteristik masyarakatnya sedangkan village lebih mengacu kepada
suatu unit teritorial (Raharjo 2004). Berdasarkan hal tersebut juga dapat diketahui
bahwa suatu daerah dan komunitas pedesaan (rural area and community) dapat
mencakup sejumlah desa (village). Konsep sub urban atau disebut juga sebagai
rurban sering kali diterjemahkan dengan “pinggiran kota” (Raharjo 2004).
Raharjo (2004) kembali menjelaskan bahwa sub urban merupakan bentuk antara
(in-between) antara rural dan urban atau pedesaan dan perkotaan. Apabila dilihat
sebagai suatu lingkungan daerah, maka daerah sub urban merupakan daerah yang
berada di antara atau di tengah-tengah daerah rural dan urban. Sementara, apabila
dilihat sebagai suatu kelompok komunitas, sub urban merupakan kelompok
komunitas yang memiliki sifat tengah-tengah antara rural dan urban. Dengan
demikian, pada masyarakat desa sub urban beberapa ciri menunjukkan bentuk
kota dan pada beberapa ciri juga menunjukkan bentuk pedesaan.
Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi dan Efek Menonton Program
Acara Televisi terhadap Khalayak
Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Menonton
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor
yang berhubungan dengan munculnya motivasi khalayak dalam menonton suatu
program televisi. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut seringkali
menunjukkan bahwa motivasi khalayak berhubungan dengan faktor karakteristik
khalayak maupun faktor lingkungan khalayak. Mengacu pada model pendekatan
uses and gratifications, kebutuhan khalayak yang kemudian memicu motivasi
mereka dalam menonton televisi dipengaruhi oleh adanya faktor sosial dan
psikologis. Faktor sosial dapat diartikan sebagai faktor yang berada pada lingkup
kehidupan sosial khalayak, misalnya interaksi sosial khalayak dengan sesamanya.
Sementara, faktor psikologis dapat dikaitkan dengan karakteristik khalayak yang
berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat

15

pendapatan, agama, adat, dan lain-lain. Meilani (2007) sebagaimana dikutip oleh
Kusumah (2010) menyatakan bahwa motivasi merupakan proses psikologis yang
diakibatkan oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dijelaskan pula bahwa
faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang
sedangkan faktor ekstrinsik berasal dari luar individu.
Hasil penelitian yang dilakukan Hadiyanto (2004) menyatakan bahwa
tingkat pendidikan responden yang relatif rendah menggambarkan bahwa
kemampuan dalam menentukan motif menonton televisi sangat terbatas.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan
mempengaruhi khalayak dalam menentukan program apa yang akan ia tonton. Hal
ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Arifin (2005) yang menyebutkan
bahwa tingkat pendidikan berhubungan nyata dengan motif penggunaan televisi,
dimana semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin kuat motif
kognitif khalayak dalam menonton televisi. Selain tingkat pendidikan, hasil
penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2005) juga menunjukkan bahwa tingkat
penghasilan responden berhubungan dengan motif menonton televisi, sedangkan
faktor jenis kelamin, usia, tingkat kosmopolit, dan tingkat pemilikan media massa
tidak berhubungan dengan motif penggunaan televisi.
Selain itu, dalam penelitian lain, Feryandes (2013) menyatakan bahwa
motivasi khalayak dalam menonton televisi berhubungan dengan tiga hal, yakni
karakteristik khalayak, tingkat afiliasi kelompok, serta tipe kepribadian.
Berdasarkan hal tersebut, hasil menunjukkan bahwa tidak semua karakteristik
khalayak yakni jenis kelamin, pekerjaan tambahan, usia, tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dapat berhubungan dengan
motivasi menonton. Diketahui berdasarkan hasil penelitian tersebut, hanya jenis
kelamin dan pekerjaan tambahan saja yang memiliki hubungan dengan motivasi
khalayak menonton, yakni motivasi hiburan dan motivasi identitas pribadi. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat afiliasi juga berhubungan nyata
dengan motivasi informasi dan identitas pribadi meskipun dengan hasil hubungan
yang rendah. Namun, hasil penelitian Feryandes (2013) juga menunjukkan bahwa
tipe kepribadian tidak berhubungan dengan semua motivasi khalayak dalam
menonton televisi.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Purwatiningsih (2004)
menunjukkan dalam penelitiannya bahwa di antara karakteristik khalayak seperti
umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, aktivitas, pengalaman, serta status
ekonomi, terbukti bahwa hanya faktor pengalaman sajalah yang memiliki
hubungan nyata dengan motif khalayak menonton televisi untuk mengurangi
ketidakpastian dan mengetahui informasi mengenai berita kriminal. Selain itu,
hasil penelitian Purwatiningsih (2004) juga menunjukkan bahwa faktor
lingkungan berupa pengaruh tempat tinggal memiliki hubungan nyata dengan
motif khalayak dalam menonton berita kriminal. Terkait dengan faktor ekstrinsik
atau faktor lingkungan yang mempengaruhi motivasi menonton, penelitian yang
dilakukan Kusumah (2010) menyatakan bahwa faktor lingkungan meliputi
keluarga dan teman dapat berhubungan dengan motivasi khalayak dalam
menonton televisi. Hasil penelitian yang dilakukan Kusumah (2010) menyatakan
bahwa faktor keluarga berhubungan pula dengan motivasi khalayak terkait
motivasi integrasi dan interaksi sosial. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh
Suryantini (2003), diketahui bahwa motivasi kognitif responden, memiliki
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hubungan yang nyata dengan penggunaan sumber informasi interpersonal.
Motivasi kognitif responden tersebut didasari dengan adanya kebutuhan
responden dalam mendapatkan suatu informasi yang ia butuhkan.
Efek Program Acara Televisi terhadap Perubahan Perilaku Khalayak
Setelah khalayak termotivasi untuk menyaksikan program acara televisi,
maka akan terbentuk pola penggunaan televisi yang terkait dengan frekuensi dan
durasi khalayak dalam menonton televisi. Pada penelitian yang dilakukan oleh
Kusumah (2010) perilaku menonton berupa pemilihan acara, frekuensi menonton,
dan durasi menonton berhubungan dengan motivasi khalayak dalam menonton
program acara televisi. Hasil penelitian Kusumah (2010) juga menunjukkan
motivasi identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial, serta motivasi
hiburan memiliki hubungan dengan frekuensi menonton yang dimiliki khalayak.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya pula, diketahui bahwa terdapat
beberapa faktor yang berhubungan dengan perubahan perilaku khalayak setelah
menyaksikan suatu program acara di televisi. Pada penelitian yang dilakukan oleh
Frisnawati (2012), menunjukkan hasil bahwa intensitas menonton reality show
dapat mempengaruhi perilaku prososial remaja meskipun dengan hasil persentase
yang rendah yakni 9.9 persen. Berdasarkan hasil tersebut, Frisnawati (2012)
menegaskan bahwa semakin tinggi intensitas menonton reality show maka akan
semakin tinggi kecenderungan perilaku prososial, begitu pun sebaliknya. Terkait
dengan intensitas menonton, peneliti lain yakni Mulyana (2002) berdasarkan hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh intensitas penayangan terhadap sikap
ibu-ibu rumahtangga mengenai hidup sehat ialah sebesar 31,54 persen. Jumlah
tersebut menunjukkan bahwa intensitas penayangan memiliki hubungan terhadap
sikap mengenai hidup sehat dalam keluarga yang disebabkan frekuensi dan durasi
menonton yang cukup tinggi (Mulyana 2002). Dalam hal ini, diketahui bahwa
intensitas menonton meliputi pula frekuensi dan durasi menonton yang dilakukan
khalayak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Mulyana (2002) menjelaskan
pula bahwa sering atau tidaknya dan lama atau tidaknya seseorang menonton
acara televisi akan dapat mempengaruhi kognisi, afeksi, dan konasi seseorang.
Dalam hal ini, sikap ibu-ibu yang dijadikan sebagai responden dipengaruhi oleh
intensitas penayangan, isi pesan, dan kredibilitas komunikator.

Kerangka Pemikiran
Suatu program acara yang mengangkat kisah kehidupan masyarakat kecil
dari berbagai aspek dapat memberi warna baru di tengah program acara yang
lebih banyak bersifat menghibur saat ini. Merajut Asa Trans7 merupakan salah
satu program acara yang menayangkan kisah tokoh-tokoh pembaharu dan
pembangun di desa atau masyarakat tempat tinggalnya menjadi lebih maju dengan
membangun asa mereka yang tidak pernah pudar walaupun berbagai
permasalahan menghadang. Program ini memberikan inspirasi bagi masyarakat
desa untuk lebih peduli dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar desa
mereka lebih maju dan sejahtera. Masyarakat atau khalayak memiliki minat dan
kebutuhan masing-masing yang mendasari mereka untuk menyaksikan suatu acara
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televisi. Hal ini terkait dengan motivasi masyarakat masing-masing apakah acara
tersebut sesuai dengan kebutuhannya atau tidak.
Motivasi sendiri diartikan sebagai suatu dorongan, penggerak, atau alasan
dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu (Ardianto et al
2012). Selanjutnya, McQuail (1991) menjelaskan bahwa teori motivasi khalayak
dalam menggunakan media massa terdiri dari empat kategori, yaitu (1) motivasi
informasi, (2) motivasi identitas pribadi, (3) motivasi integrasi dan interaksi
sosial, serta (4) motivasi hiburan. Motivasi seseorang untuk menonton suatu acara
televisi diduga berhubungan dengan beberapa faktor. Dalam hal ini faktor yang
diduga berhubungan dengan timbulnya motivasi tersebut dapat muncul dari dalam
diri individu khalayak atau disebut dengan faktor intrinsik, maupun timbul karena
adanya pengaruh dari luar individu khalayak atau faktor ekstrinsik. Pada beberapa
hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwatiningsih (2004), Arifin (2005),
Kusumah (2010) dan Feryandes (2013) mengungkapkan bahwa faktor intrinsik
dan ekstrinsik berhubungan dengan terbentuknya motivasi seseorang dalam
menonton televisi. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, faktor intrinsik
yang berkaitan dengan karakteristik khalayak dapat dirumuskan menjadi beberapa
aspek yakni usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat
pendapatan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Kusumah (2010), faktor
ekstrinsik yang berhubungan dengan motivasi khalayak ialah karakteristik
lingkungan yang berupa hubungan pertemanan dan keluarga. Faktor ekstrinsik
yang digunakan pada penelitian ialah terkait dengan karakteristik lingkungan
berupa tingkat interaksi khalayak dengan teman serta tingkat interaksi khalayak
dengan keluarga.
Setelah munculnya motivasi, khalayak akan terdorong untuk menonton
suatu program acara televisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Munculnya
motivasi khalayak tersebut diduga akan memiliki hubungan dengan penggunaan
media televisi oleh para khalayak, khususnya khalayak di pedesaan. Dengan kata
lain, khalayak sudah mulai terdedah dengan adanya siaran televisi sehingga
membentuk suatu pola perilaku menonton siaran televisi. Perilaku menonton
siaran televisi tersebut dapat berupa intensitas khalayak menyaksikan suatu
program acara televisi. Intensitas menonton dalam hal ini terdiri dari frekuensi
khalayak dalam menonton dan durasi khalayak dalam menonton program acara
televisi yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Purwatiningsih (2004), Kusumah (2010) dan Feryandes (2013) mengungkapkan
bahwa motivasi yang terbentuk untuk menonton televisi nantinya akan
berhubungan dengan perilaku penggunaan media televisi oleh khalayak.
Penggunaan media televisi atau terdedahnya khalayak dengan menonton
siaran televisi ini kemudian membentuk pola perilaku yang terkait dengan
frekuensi menonton serta durasi menonton. Perilaku menonton program acara
televisi diduga pula berhubungan dengan efek menonton yang ditimbulkan setelah
khalayak menonton suatu program acara televisi. Efek menonton tersebut
mengacu pada perubahan perilaku khalayak baik pada aspek kognitif, afektif,
ataupun konatif setelah mereka menyaksikan program acara Merajut Asa Trans 7.
Pada penelitian yang dilakukan Mulyana (2002) dinyatakan bahwa sering atau
tidaknya dan lama atau tidaknya seseorang menonton acara televisi dapat
mempengaruhi kognisi, afeksi, dan konasi seseorang. Dengan kata lain perilaku
menonton siaran televisi dapat berhubungan dengan perubahan perilaku yang
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mengacu pada efek kognitif, afektif dan konatif. Keterkaitan antara variabel yang
diteliti disajikan pada Gambar 2.
Karakteristik
Khalayak :
- Usia
- Jenis Kelamin
- Tingkat
Pendidikan
- Jenis Pekerjaan
- Tingkat
Pendapatan

-

Karakteristik
Lingkungan:
- Tingkat
interaksi dengan
teman
- Tingkat
interaksi dengan
keluarga

-

Motivasi
Menonton :
Motivasi
informasi
Motivasi
identitas pribadi
Motivasi
integrasi dan
interaksi sosial
Motivasi hiburan

Perilaku
Menonton
Televisi:
- Frekuensi
Menonton
- Durasi
Menonton

Efek
Menonton:
- Aspek
Kognitif
- Aspek
Afektif
- Aspek
Konatif

Keterangan :
:

Berhubungan nyata

Gambar 2 Kerangka analisis motivasi dan efek menonton acara
Merajut Asa Trans7

Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran yang tertera pada Gambar 2, maka
hipotesis yang dapat disusun yaitu:
1. Karakteristik khalayak (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis
pekerjaan, dan tingkat pendapatan) berhubungan nyata dengan motivasi
menonton (motivasi informasi, motivasi identitas pribadi, motivasi integrasi
dan interaksi sosial, dan motivasi hiburan) program acara Merajut Asa
Trans7.
2. Karakteristik lingkungan (tingkat interaksi dengan teman dan tingkat interaksi
dengan keluarga) berhubungan nyata dengan motivasi menonton (motivasi
informasi, motivasi identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial,
dan motivasi hiburan) program acara Merajut Asa Trans7.
3. Motivasi khalayak (motivasi informasi, motivasi identitas pribadi, motivasi
integrasi dan interaksi sosial, dan motivasi hiburan) dalam menonton program
acara Merajut Asa Trans7 berhubungan nyata dengan perilaku menonton
televisi (frekuensi dan durasi menonton).
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4. Perilaku menonton televisi (frekuensi dan durasi menonton) berhubungan
nyata dengan efek menonton (efek kognitif, afektif dan konatif) yang
ditimbulkan setelah menonton program acara Merajut Asa Trans7.

Definisi Operasional
1. Karakteristik khalayak merupakan salah satu variabel yang diduga dapat
berhubungan dengan motivasi khalayak dalam menonton televisi.
Karakteristik khalayak dalam hal ini terdiri atas lima aspek yang diantaranya
ialah:
a. Usia ialah lama hidup responden yang terhitung sejak tanggal kelahiran
hingga saat penelitian dilakukan yang dinyatakan dalam tahun. Berdasarkan
Havighurst (1950) yang dikutip oleh Mugniesyah (2006), pengkategorian
usia dapat dibagi menjadi:
Dewasa awal
: 18 – 29 tahun
Usia pertengahan
: 30 – 50 tahun
Usia tua
: 50 tahun ke atas
b. Jenis kelamin merupakan struktur biologis responden yang diukur dengan
skala nominal dan dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu:
Laki-laki
: diberi kode 1
Perempuan
: diberi kode 2
c. Tingkat pendidikan ialah jenjang sekolah formal yang pernah ditempuh
oleh responden. Tingkat pendidikan ini dapat diukur dengan menggunakan
skala ordinal dan dapat pula dikategorikan menjadi tiga kategori, yakni:
Sekolah Dasar (SD)
: rendah
Sekolah Menengah Pertama (SMP) : sedang
SMA/SMK/Perguruan Tinggi
: tinggi
d. Jenis pekerjaan ialah tipe atau penggolongan pekerjaan yang dilakukan
responden saat ini dimana responden memperoleh penghasilan dari
pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Jenis pekerjaan ini diukur dengan
menggunakan skala nominal. Jenis pekerjaan dalam penelitian ini
dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:
Pertanian
: diberi kode 1
Non-pertanian : diberi kode 2
e. Tingkat pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang didapatkan
responden dalam melakukan pekerjaannya selama per bulan. Tingkat
pendapatan khalayak dapat diukur dengan menggunakan skala ordinal.
Pada penelitian ini tingkat pendapatan responden dibagi menjadi tiga
kategori yaitu:
Rendah : Rp500 000 – Rp2 000 000 per bulan
Sedang : Rp2 000 001 – Rp3 500 000 per bulan
Tinggi : >Rp3 500 000 per bulan
2. Faktor lingkungan merupakan segala hal yang berasal dari luar diri responden
yang diduga dapat berhubungan dengan motivasi mereka dalam menonton
televisi. Faktor tersebut terbagi menjadi dua aspek yaitu:
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a. Tingkat interaksi pertemanan merupakan faktor yang melihat bagaimana
responden berinteraksi dengan teman sehingga responden menyaksikan
tayangan Merajut Asa Trans 7. Dalam mengetahui tingkat interaksi
pertemanan digunakan instrumen kuesioner dengan memberikan beberapa
pertanyaan yang dapat dijawab “Ya” atau “Tidak” oleh responden.
Perhitungan skor dilakukan dengan memberikan skor 2 untuk jawaban
“Ya” dan skor 1 untuk jawaban “Tidak”. Perolehan skor tersebut kemudian
dikategorikan sebagai berikut:
Rendah : Skor 5-7
Tinggi : Skor 8-10
b. Tingkat interaksi dengan keluarga merupakan faktor yang melihat
bagaimana interaksi responden dengan keluarga dalam kehidupan seharihari sehingga responden menyaksikan tayangan Merajut Asa Trans 7.
Dalam mengetahui tingkat interaksi dengan keluarga digunakan instrumen
kuesioner dengan memberikan beberapa pertanyaan yang dapat dijawab
“Ya” atau “Tidak” oleh responden. Perhitungan skor dilakukan dengan
memberikan skor 2 untuk jawaban “Ya” dan skor 1 untuk jawaban “Tidak”.
Perolehan skor tersebut kemudian dikategorikan sebagai berikut:
Rendah : Skor 5-7
Tinggi : Skor 8-10
3. Motivasi menonton suatu program acara televisi dapat diartikan sebagai
dorongan yang muncul pada diri individu untuk menyaksikan suatu program
acara televisi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi
menonton diukur dengan menggunakan skala likert, dimana diberikan
beberapa pernyataan motivasi dengan pemberian skor sebagai berikut:
Sangat Setuju (SS)
: diberikan skor 4
Setuju (S)
: diberikan skor 3
Tidak Setuju (TS)
: diberikan skor 2
Sangat Tidak Setuju (STS) : diberikan skor 1
Setelah didapatkan jawaban dari responden, skor total dari keseluruhan
responden pada masing-masing jenis motivasi dicari nilai median atau nilai
tengahnya. Nilai median tersebut digunakan untuk mengkategorikan skor
jawaban responden apakah termasuk pada motivasi rendah atau motivasi
tinggi. Skor yang berada di bawah nilai median termasuk dalam kategori
motivasi rendah, dan skor yang berada di atas nilai median termasuk dalam
kategori motivasi tinggi. Motivasi khalayak dalam menggunakan media massa
sendiri terdiri dari empat kategori, yaitu:
a. Motivasi informasi merupakan dorongan yang timbul untuk memperoleh
suatu berita atau informasi dari peristiwa atau kegiatan yang ditayangkan
program televisi yang berhubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan
responden. Pada instrumen penelitian berupa kuesioner, responden
diberikan 7 pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi informasi
responden menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Motivasi informasi rendah
: skor < 21
Motivasi informasi tinggi
: skor ≥ 21
b. Motivasi identitas pribadi merupakan motivasi yang timbul karena adanya
dorongan untuk mencari atau mengidentifikasi diri individu dengan nilai-
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nilai lain dan meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Pada
instrumen penelitian berupa kuesioner, responden diberikan 7 pertanyaan
yang berkaitan dengan motivasi identitas pribadi responden menonton
program acara Merajut Asa Trans7.
Motivasi identitas pribadi rendah
: skor < 20
Motivasi identitas pribadi tinggi
: skor ≥ 20
c. Motivasi integrasi dan interaksi sosial merupakan dorongan yang timbul
untuk memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, berempati
sosial, mengidentifikasi interaksi dengan orang lain yang berhubungan
dengan keinginan untuk menonton tayangan Merajut Asa Trans 7. Pada
instrumen penelitian berupa kuesioner, responden diberikan 5 pertanyaan
yang berkaitan dengan motivasi integrasi dan interaksi sosial responden
dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Motivasi integrasi dan interaksi sosial rendah : skor < 13
Motivasi integrasi dan interaksi sosial tinggi : skor ≥ 13
d. Motivasi hiburan merupakan dorongan untuk melepaskan diri dari
kepenatan akan aktivitas rutin yang dilakukan sehari-hari sebagai
penyaluran emosi akan aktivitas tersebut. Pada instrumen penelitian berupa
kuesioner, responden diberikan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan
motivasi hiburan responden menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Motivasi hiburan rendah
: skor < 13
Motivasi hiburan tinggi
: skor ≥ 13
4. Perilaku menonton televisi merupakan tingkat keterdedahan responden dalam
menyaksikan program acara televisi. Perilaku menonton televisi ini dapat
dilihat dari dua hal yakni:
a. Frekuensi menonton ialah tingkat keseringan responden dalam menonton
tayangan Merajut Asa Trans 7 dalam satu bulan terakhir. Program Merajut
Asa Trans7 ditayangkan selama empat kali dalam sebulan yaitu pada hari
Jumat setiap minggunya. Tingkat keseringan menonton program acara
Merajut Asa Trans7 dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:
Jarang : 1-2 kali menonton
Sering : 3-4 kali menonton
b. Durasi menonton ialah lamanya waktu responden untuk menyaksikan
tayangan Merajut Asa Trans 7 yang diukur dalam satuan menit setiap satu
kali penayangannya. Program acara Merajut Asa Trans 7 berdurasi selama
30 menit setiap kali penanyangannya. Durasi menonton dibedakan menjadi
dua kategori, yaitu:
Rendah : 1-15 menit
Tinggi : 16-30 menit
5. Efek menonton merupakan sesuatu yang ditimbulkan setelah responden
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Efek menonton ini dilihat
berdasarkan tiga efek menonton yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek
konatif atau behavioral. Dalam hal ini, efek atau pengaruh menonton acara
Merajut Asa Trans 7 terbagi menjadi tiga macam efek, yaitu:
a. Efek kognitif merupakan pengaruh yang berkenaan pada pengetahuan
responden setelah memperoleh informasi dalam menonton program acara
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Merajut Asa Trans7. Efek kognitif ini diukur dengan menggunakan
pertanyaan dengan pilihan jawaban Ya-Tidak dan disertai dengan
pertanyaan terbuka untuk mendukung jawaban responden. Pemberian skor
dilakukan dengan memberikan range skor antara 1 – 4 yang telah
disesuaikan pada masing-masing pertanyaan. Efek kognitif ini kemudian
dikategorikan menjadi:
Rendah : skor 5-8
Tinggi : skor 9-13
b. Efek afektif merupakan pengaruh yang berkenaan dengan sikap, perasaan,
atau nilai yang dirasakan oleh responden setelah menyaksikan tayangan
siaran televisi. Efek afektif dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan skala likert dengan memberikan 7 pernyataan terkait afektif
responden setelah menonton Merajut Asa Trans7. Pernyataan yang
diberikan berupa 4 pernyataan bersifat positif dan 3 pernyataan yang
bersifat negatif, sehingga pemberian skor dibedakan untuk pernyataan
positif dengan pernyataan negatif. Pemberian skor pada pernyataan positif
yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3, Tidak
Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.
Sementara, pemberian skor pada pernyataan negatif yaitu SS diberi skor 1,
S diberi skor 2, TS diberi skor 3, dan STS diberi skor 4. Berdasarkan total
keseluruhan jawaban responden, maka efek afektif ini dapat dikategorikan
menjadi:
Rendah : skor 14-20
Tinggi : skor 21-26
c. Efek konatif atau behavioral merupakan pengaruh yang mengarah pada
perilaku responden seperti tindakan atau kebiasan yang muncul setelah
menyaksikan tayangan siaran televisi. Aspek konatif dalam penelitian ini
diukur dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Hasil jawaban yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kemudian diukur menggunakan
skala ordinal dan diberikan skor kemudian mengkategorikan aspek tersebut
kedalam kategori rendah dan tinggi.
Rendah : skor 3-4
Tinggi : skor 5-7
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PENDEKATAN LAPANG
Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang
didukung dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan
menggunakan metode survei, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengambil
sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat
pengumpulan data primer (Singarimbun dan Effendi 2008). Sementara, penelitian
dengan pendekatan kualitatif adalah meneliti informan sebagai subyek penelitian
dalam lingkungan hidup kesehariannya (Idrus 2009). Pendekatan kualitatif
dilakukan dengan wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait untuk
mendukung data yang telah didapatkan melalui pendekatan kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Televisi yang menjadi obyek penelitian ialah Trans7. Pemilihan Trans7
sebagai obyek penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) yang didasari
pertimbangan bahwa Trans7 merupakan salah satu stasiun televisi swasta yang
memiliki program acara informatif dan hiburan yang mengangkat berbagai aspek
dan sering kali melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di
pedesaan di wilayah Indonesia. Pemilihan ini juga didasari Trans7 memiliki
program acara magazine yaitu Merajut Asa yang mengangkat kisah seorang
tokoh pembawa perubahan bagi masyarakat terkait dalam bidang pertanian
maupun berbagai aspek bidang lainnya.
Lokasi desa yang dijadikan sasaran penelitian ialah desa rural dan desa
sub urban yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa rural yang dipilih
ialah Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemilihan Desa Purwabakti sebagai desa rural dilakukan secara sengaja
(purposive) dengan beberapa pertimbangan yaitu (1) merupakan salah satu desa
yang berada di Kabupaten Bogor dan letaknya jauh dengan pusat kota, (2)
mayoritas masyarakat di dalamnya bermatapencaharian di bidang pertanian, (3)
wilayahnya dapat menangkap siaran Trans7 dengan baik, dan (4) masyarakat di
dalamnya banyak yang menonton program acara yang disiarkan Trans7.
Sementara, desa sub urban yang dipilih sebagai sasaran penelitian ialah Desa
Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilihan desa
sub urban ini dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan beberapa
pertimbangan yaitu (1) merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten
Bogor dan berada di antara kota dan desa, dimana lokasi tersebut juga merupakan
perbatasan antara kabupaten dengan kota, (2) masyarakat di dalamnya masih ada
yang bermatapencaharian di bidang pertanian, (3) wilayahnya dapat menangkap
siaran Trans7 dengan baik, dan (4) masyarakat di dalamnya banyak yang
menonton program acara yang disiarkan Trans7. Penelitian pada kedua desa ini
kemudian akan difokuskan pada satu RW di masing-masing desa. Penelitian
dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2014.
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Teknik Penentuan Responden
Populasi sasaran pada penelitian ini ialah seluruh warga di RW 03 Desa
Purwabakti dan RW 03 Desa Cikarawang yang berusia 18 tahun ke atas. Unit
analisa dalam penelitian ialah individu. Teknik pengambilan responden dilakukan
dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Memberikan angket sederhana kepada seluruh anggota populasi. Angket
tersebut berisikan mengenai pola menonton Trans7 khususnya program acara
Merajut Asa serta kesediaan anggota populasi untuk menjadi responden
penelitian. Tahapan ini dilakukan dengan alasan peneliti belum mengetahui
profil populasi.
2. Setelah angket disebarkan, maka diketahui individu yang pernah menonton
Merajut Asa Trans7 dan kesediaannya menjadi responden. Berdasarkan angket
yang telah dikembalikan, didapatkan sebanyak 40 orang di Desa Purwabakti
dan 33 orang di Desa Cikarawang mengaku pernah menonton dan bersedia
menjadi responden dalam penelitian.
3. Berdasarkan jumlah angket tersebut, kemudian dilakukan kembali pemilihan
responden secara pasti yang dilakukan dengan teknik purposive sampling.
Teknik ini dilakukan untuk mempertimbangkan kembali kriteria jawaban yang
paling sesuai dalam angket yang telah dikembalikan. Setelah pemilihan
responden tersebut dilakukan, ditetapkan 60 orang secara total keseluruhan
menjadi responden dalam penelitian ini, dimana 30 responden di Desa
Purwabakti dan 30 responden lainnya di Desa Cikarawang.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau
langsung dari informan (Idrus 2009). Data primer tersebut diperoleh melalui
penelitian secara langsung dengan menggunakan instrumen berupa kuisioner
kepada responden. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara tidak
terstruktur dengan responden untuk lebih memahami pendapat responden terkait
apa yang diteliti. Sementara, data sekunder diperoleh dari berkas dan dokumen
yang didapatkan dari kantor Desa Purwabakti dan Desa Cikarawang untuk
memperoleh informasi yang diperlukan guna pembuatan gambaran umum lokasi
penelitian. Data sekunder juga diperoleh melalui website untuk lebih mengetahui
profil Trans7, struktur organisasi, maupun program yang disiarkan.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data hasil kuesioner yang didapatkan dari responden diolah secara analisis
statistik deskriptif menggunakan software SPSS for Windows versi 20.0 dan
Microsoft Excel 2007. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan untuk
mengetahui hubungan-hubungan antara variabel-variabel yang telah ditentukan.
Pada penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data tersebut menggunakan
tabel frekuensi, uji korelasi rank Spearman serta uji Chi Square. Penggunaan uji
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korelasi rank Spearman dilakukan untuk menyatakan hubungan nyata antar
variabel dengan skala ordinal, yaitu hubungan antara usia, tingkat pendidikan dan
tingkat pendapatan dengan motivasi menonton, hubungan nyata antara
karakteristik lingkungan dengan motivasi menonton, hubungan nyata antara
motivasi menonton dengan perilaku menonton televisi, serta hubungan nyata
antara perilaku menonton televisi dengan efek menonton terhadap masyarakat
setelah menonton program acara Merajut Asa Trans7. Sementara itu, penggunaan
uji Chi Square digunakan untuk menyatakan hubungan nyata antar variabel
dengan skala nominal, yaitu hubungan nyata antara jenis kelamin dan jenis
pekerjaan dengan motivasi menonton responden.
Penentuan apakah antar variabel yang ingin diukur menggunakan rank
Spearman dan Chi Square dapat dikatakan terdapat hubungan atau tidak adalah
dengan melihat nilai signifikansi atau nilai alpha (α) yang didapatkan. Nilai
signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebesar 5% atau α=0.05,
artinya hasil penelitian memiliki kesempatan untuk benar atau memiliki tingkat
kepercayaan sebesar 95% dan tingkat kesalahan sebesar 5%. Dengan demikian,
hipotesis akan diterima apabila nilai signifikansi yang diperoleh ialah p<0.05 atau
dapat dikatakan terdapat hubungan nyata antar kedua variabel yang diukur.
Sebaliknya, hipotesis akan ditolak apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih
besar dari nilai α yang ditentukan atau p>0.05.
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GAMBARAN UMUM
Gambaran Umum Stasiun Televisi Trans71
Trans7 merupakan salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang
dikenal dengan berbagai program acara yang menghibur dan informatif. Bermula
dari kerjasama yang dilakukan antara Para Group dengan Kelompok Kompas
Gramedia (KKG) pada 4 Agustus 2006, Trans7 mulai mewarnai dunia
pertelevisian di Indonesia dengan menyajikan berbagai tayangan yang
mengutamakan kecerdasan, ketajaman, kehangatan penuh hiburan dan
kepribadian yang aktif. Trans7 kemudian berdiri berdasarkan izin dari
Departemen Perdagangan dan Perindustrian dengan Nomor 809/BH
09.05/III/2000.
Trans7 sendiri merupakan bentuk transformasi stasiun televisi swasta
sebelumnya yaitu TV 7. Keberadaan TV7 telah diumumkan dalam Berita Negara
Nomor 8687 sebagai PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh. Melalui kerjasama
strategis antara Para Group dan KKG, TV7 kemudian melakukan re-launching
pada 15 Desember 2006 sebagai Trans7 dan menetapkan tanggal tersebut sebagai
hari lahir dari Trans7 di bawah nauangan PT. Trans Corpora. Trans7 bersama
dengan Detik.com dalam media CT Corp di bawah payung TRANSMEDIA
diharapkan dapat menjadi televisi yang maju dengan menayangkan programprogram in-house productions yang bersifat informatif, kreatif dan inovatif.
Trans7 memiliki visi dan misi yang terus dijadikan sebagai pegangan
dalam menyiarkan program acara setiap harinya kepada masyarakat luas. Visi dari
Trans7 yaitu menjadi stasiun televisi terbaik di Indonesia dan ASEAN, serta
berkomitmen selalu memberikan yang terbaik bagi stakeholders dengan
menayangkan program berkualitas dan mempertahankan moral serta budaya kerja
yang dapat diterima stakeholders. Sementara, misi yang dimiliki Trans7 ialah
menjadi wadah ide dan aspirasi guna mengedukasi dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat, serta berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan nilainilai demokrasi dengan memperbaharui kualitas tayangan bermoral yang dapat
diterima masyarakat dan mitra kerja.
Setelah mengalami beberapa kali perubahan pada logo yang dimiliki, saat
ini logo Trans7 berbentuk empat sisi persegi panjang yang merefleksikan
ketegasan, karakter yang kuat, serta kepribadian bersahaja yang akrab dan mudah
beradaptasi. Warna yang digunakan pada logo Trans7 ini yaitu biru pada latar
persegi panjang, putih untuk warna tulisan, serta perpaduan dari berbagai warna
pada berlian-berlian yang membentuk segitiga untuk mewakili huruf A di logo
tersebut. Warna biru pada latar persegi panjang diartikan sebagai biru yang hangat
tetapi bersinar kuat melambangkan keindahan batu safir yang tak lekang oleh
waktu. Nama Trans7 dipilih karena merupakan suatu perpaduan nama yang apik
dan mudah diingat sehingga diharapkan dapat membawa Trans7 ke tengah
masyarakat Indonesia di seluruh nusantara.

1

TRANS7. 2013. Profil Trans7. [Internet]. [dikutip tanggal 2 Mei 2014]. Dapat diunduh dari:
http://www.trans7.co.id/
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Gambar 3 Logo TV7 (A), Trans7 periode tahun 2006 (B), dan Trans7 saat ini (C)

Program Acara Merajut Asa Trans7
Sesuai dengan salah satu misi yang dipegang teguh oleh Trans7 yakni
sebagai wadah ide dan aspirasi guna mengedukasi dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat, Trans7 kemudian menghadirkan suatu program acara yang
mengangkat kisah hidup tokoh-tokoh inspiratif penggerak perubahan
kehidupannya dan masyarakat di sekitarnya ke arah yang lebih baik. Program
acara ini ialah Merajut Asa yang ditayangkan pada setiap hari Jum’at pukul 15.15
WIB.
Program acara Merajut Asa ini menayangkan kisah perjuangan seorang
tokoh yang membangun dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya melalui
suatu kegiatan yang bermanfaat bagi semua. Berbagai masalah tak urung
membuat tokoh-tokoh tersebut menyerah dalam menggapai kesejahteraan bagi
masyarakat dan lingkungannya dengan terus merajut asa dalam setiap perjuangan
mereka. Program acara Merajut Asa ini pula biasa menayangkan kisah masyarakat
yang bergelut dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan hingga kegiatan
sosial dan lingkungan. Pada tahun 2013, program acara Merajut Asa ini berhasil
memperoleh penghargaan dari CNN Award 2013 sebagai runner-up kategori
lingkungan.
Pada Tabel 2 dijabarkan ringkasan tayangan Merajut Asa di beberapa
episode pada tahun 2014.
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Tabel 2 Ulasan tayangan Merajut Asa Trans7 pada tahun 2014
Waktu
Tema
Ringkasan
Penayangan Episode
7 Maret
Keripik
Hasil pertanian para petani Desa Ngrayun, Ponorogo,
2014
Renyah
kurang dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu,
Desa
Kelompok Wanita Tani (KWT) Mulya yang
Ngrayun
beranggotakan 30 orang ini mulai merajut asa dengan
memanfaatkan hasil pertanian andalan desa mereka
untuk diolah menjadi sebuah makanan yaitu keripik
yang terbuat dari bahan dasar talas. Usaha yang
mereka jalankan pada 2009 ini kini telah semakin
berkembang dimana setiap bulannya dapat
menghasilkan 250 hingga 300 kemasan kripik.
14 Maret
Klinik
Menceritakan tentang seorang dokter muda di Kota
2014
Asuransi
Malang, Gamal Albinoid, yang mengusungkan ide
Sampah
membuat asuransi sampah dimana masyarakat miskin
dapat
mengakses
fasilitas
kesehatan
tanpa
mengeluarkan biaya. Masyarakat miskin cukup
membayar fasilitas kesehatan dengan sampah rumah
tangga yang senilai Rp10 000.
21 Maret
Menuai
Rusaknya kondisi pesisir pantai Tuban, Lamongan,
2014
Rezeki
membuat nelayan sekitar sulit untuk mendapatkan
dengan
ikan. Hal ini mendorong H. Ali Mansyur dalam
Mangrove mengusungkan ide menanam mangrove di sekitar
pesisir. Setelah terealisasikan penanaman mangrove di
sekitar pesisir tersebut, kondisi ekosistem pesisir
menjadi lebih baik, para nelayan pun tak kesulitan lagi
dalam mendapatkan ikan hasil tangkapan mereka.
28 Maret
Menjaga
Menceritakan mengenai kepedulian Indra Darmawan,
2014
Bening
seorang sarjana yang menjadi pemulung sampah, akan
Saguling
banyaknya sampah di Waduk Saguling. Indra
berpendapat bahwa sampah-sampah tersebut lebih
baik diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
Dalam pengelolaan sampah Waduk Saguling ini, Indra
melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi
bahkan kini Indra telah membentuk koperasi yang
menaungi masyarakat yang ikut serta dalam
pengolahan sampah Waduk Saguling.
11 April
Si Lurik
Menceritakan mengenai seorang tokoh yaitu Slamet
2014
yang Kaya Wuryadi yang mengembangkan budidaya ternak
Manfaat
puyuh di masyarakat dengan menggunakan sistem inti
plasma. Berkembangnya budidaya ternak puyuh di
tengah masyarakat membantu mereka ke arah
kehidupan yang lebih sejahtera. Selain itu, dari ternak
puyuh ini juga dapat memanfaatkan kotoran puyuh
tersebut untuk pertanian pupuk organik, pakan
alternatif perikanan seperti ikan lele, bahkan sebagai
biogas yang dapat digunakan untuk memasak.
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Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran Umum Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten
Bogor
Desa Purwabakti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa yang memiliki luas wilayah
sebesar 1 662 ha ini terbagi dalam 5 dusun, 12 Rukun Warga (RW), dan 41 Rukun
Tetangga (RT). Batas wilayah Desa Purwabakti adalah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciasmara.
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciasmara.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.
Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibunian.
Berdasarkan kondisi geografi, Desa Purwabakti berada di kisaran antara
520 - 1 350 m dpl, serta tinggi curah hujan 120 m3. Jarak kantor desa dengan ibu
kota Kecamatan Pamijahan sejauh 7 km, kantor desa dengan Ibu Kota Kabupaten
Bogor sejauh 35 km, kantor desa dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat sejauh 142
km dan kantor desa dengan Ibu Kota Negara sejauh 79 km. Waktu perjalanan
yang dibutuhkan untuk sampai ke desa ini apabila ditempuh dari Terminal Bus
Baranang Siang, Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, kurang lebih memakan waktu
selama 3 jam 20 menit. Akses menuju Desa Purwabakti dapat ditempuh
menggunakan kendaraan pribadi ataupun dengan angkutan umum. Apabila
ditempuh dengan angkutan umum dapat menggunakan angkutan kota trayek 03
jurusan Baranang Siang-Terminal Bubulak yang dapat ditemui di Terminal
Baranang Siang, Jalan Raya Pajajaran, dilanjutkan dengan angkutan umum
jurusan Leuwiliang-Terminal Bubulak atau Jasinga-Terminal Bubulak yang dapat
ditemui di Terminal Bubulak. Setelah itu, akses jalan menuju Desa Purwabakti
dapat dilanjutkan dengan menggunakan angkutan umum jurusan LeuwiliangParabakti yang dapat ditempuh kurang lebih selama 50 menit dari arah
Leuwiliang menuju Purwabakti. Namun, angkutan umum jurusan LeuwiliangParabakti ini tidak langsung sampai ke Desa Purwabakti, melainkan hanya dapat
diakses sampai Parabakti atau Desa Ciasmara. Untuk sampai ke Desa Purwabakti
kemudian dapat ditempuh selama 10-15 menit dengan berjalan kaki atau 5 menit
apabila menggunakan kendaraan bermotor.
Jumlah penduduk Desa Purwabakti sendiri pada bulan November tahun
2011 yaitu sebanyak 7 623 jiwa yang terbagi menjadi 1 950 kepala keluarga (KK)
dengan jumlah laki-laki sebanyak 3 816 jiwa dan jumlah perempuan perempuan
sebanyak 3 807 jiwa. Penduduk Desa Purwabakti memiliki mata pencaharian
yang beragam, mulai dari pertanian, pedagang, pengrajin, pegawai swasta, buruh
pabrik, dan beragam bidang pekerjaan lainnya. Jenis mata pencaharian penduduk
Desa Purwabakti dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui
bahwa penduduk Desa Purwabakti sebagian besar masih bergerak di bidang
pertanian dimana masyarakat yang bermatapencaharian dalam bidang pertanian
sebanyak 1 319 orang (42.42 persen). Selain bidang pertanian, mata pencaharian
sebagai pedagang dan pegawai swasta juga banyak digeluti oleh beberapa
penduduk yakni sebesar 747 orang (24.03 persen) dan 432 orang (13.89 persen).
Hal ini menunjukkan bahwa Desa Purwabakti merupakan desa yang rural karena
sebagian masyarakat di dalamnya masih bergelut dalam bidang pertanian.
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Tabel 3 Jumlah dan persentase penduduk Desa Purwabakti menurut jenis mata
pencaharian tahun 2011
No.
Jenis Mata Pencaharian
Jumlah (orang)
Persentase (%)
1. Tani atau Buruh Tani
538
17.30
2. Petani Pemilik
781
25.12
3. Pedagang
747
24.03
4. Pegawai Negeri Sipil
29
0.93
5. TNI/POLRI
3
0.1
6. Pensiunan/Purnawirawan
11
0.35
7. Pegawai Swasta
432
13.89
8. Buruh Pabrik
312
10.04
9. Pengrajin
15
0.48
10. Tukang Bangunan
113
3.65
11. Penjahit
7
0.23
12. Tukang Las
5
0.16
13. Tukang Ojek
32
1.03
14. Bengkel
5
0.16
15. Sopir Angkutan
45
1.45
16. Lain-lain
34
1.09
Jumlah
3 109
100.00
Sumber: Data Desa Purwabakti Tahun 2011
Tingkat pendidikan penduduk Desa Purwabakti juga beragam yaitu SD,
SLTP, SLTA, bahkan hingga perguruan tinggi. Adapun penjabaran mengenai
tingkat pendidikan penduduk Desa Purwabakti dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Jumlah dan persentase tingkat pendidikan penduduk Desa Purwabakti
pada tahun 2011
No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang)
Persentase (%)
1. Tidak tamat SD/Sederajat
334
12.39
2. Tamat SD/Sederajat
1 035
38.40
3. Tamat SLTP/Sederajat
784
29.1
4. Tamat SLTA/Sederajat
436
16.18
5. Tamat Akademi
68
2.52
6. Tamat Perguruan Tinggi/S1
36
1.34
7. Tamat Perguruan Tinggi/S2
2
0.07
Jumlah
2 695
100.00
Sumber: Data Desa Purwabakti 2011
Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa persentase terbesar tingkat
pendidikan masyarakat di Desa Purwabakti ialah pada tingkat Sekolah Dasar (SD)
atau sederajat yaitu sebanyak 1 035 orang (38.40 persen). Namun, ada beberapa
warga pula yang mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu hingga
jenjang perguruan tinggi/S2 yakni sebanyak 2 orang (0.07 persen).
Desa Purwabakti memiliki visi dan misi yang menjadi pegangan untuk
kemajuan desa yang lebih baik. Visi dari Desa Purwabakti ialah terwujudnya
masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.
Sementara, misi yang dimiliki Desa Purwabakti ialah menata kelembagaan dan
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pemerintah desa yang lebih baik dan profesional, pembinaan sumber daya
manusia (SDM) aparatur pemerintah desa, menumbuhkembangkan sarana dan
prasarana potensi desa, serta membina keagamaan dan kemasyarakatan.
Gambaran Umum Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten
Bogor
Desa Cikarawang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa yang memiliki luas wilayah
sebesar 226.56 ha ini terdiri dari 3 dusun, 7 RW, dan 32 RT. Berdasarkan data
topografi dan kontur tanah, Desa Cikarawang secara umum berupa dataran dan
persawahan yang berada pada ketinggian 193 m dpl dengan suhu rata-rata
berkisar antara 25-30o C. Jarak Desa Cikarawang dari ibukota kecamatan yaitu 5
km2 dengan waktu tempuh selama 10 menit dan dari ibukota kabupaten yaitu 35
km2 dengan waktu tempuh selama 45 menit. Adapun batas wilayah Desa
Cikarawang adalah sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cisadane.
Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Situ Gede,
Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Ciapus.
Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ciapus atau Sungai
Cisadane.
Waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk sampai ke desa ini apabila
ditempuh dari Terminal Bus Baranang Siang, Jalan Raya Pajajaran kurang lebih
memakan waktu selama 1 jam 75 menit. Akses menuju Desa Cikarawang dapat
ditempuh menggunakan kendaraan pribadi ataupun dengan angkutan umum.
Apabila ditempuh dengan angkutan umum dapat menggunakan angkutan kota
trayek 03 jurusan Baranang Siang-Terminal Bubulak yang dapat ditemui di
Terminal Baranang Siang, Jalan Raya Pajajaran, dilanjutkan dengan
menggunakan angkutan kota trayek 15 jurusan Merdeka-Bubulak-Sindang Barang
Jero (SBJ) yang melalui jalan Cifor atau jalan alternatif Institut Pertanian Bogor
(IPB).
Jumlah penduduk Desa Cikarawang pada tahun 2012 sebanyak 8 227 jiwa,
yang terdiri dari 4 199 laki-laki dan 4 028 perempuan dengan jumlah kepala
keluaga sebanyak 2 114 KK. Jumlah penduduk Desa Cikarawang berdasarkan
usia dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa kelompok
umur yang lebih dominan di Desa Cikarawang berada pada kelompok umur 0-5
tahun yaitu sebanyak 1 055 jiwa atau sebesar 12.80 persen dan diikuti oleh
kelompok umur 11-15 tahun yaitu berjumlah 780 jiwa atau sebesar 9.46 persen.
Sementara, jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada kelompok umur 6670 tahun yaitu berjumlah 275 jiwa atau sebesar 3.34 persen.
Mata pencaharian masyarakat Desa Cikarawang cukup beragam, mulai
dari petani, pedagang, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, wirausaha, hingga
TNI atau POLRI. Jenis mata pencaharian penduduk Desa Cikarawang dapat
dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5 Jumlah dan persentase penduduk Desa Cikarawang menurut jenis mata
pencaharian tahun 2012
No.
Jenis Mata Pencaharian
Jumlah (orang)
Persentase (%)
1. Petani
310
13.94
2. Buruh tani
225
10.12
3. Pedagang
435
19.56
4. Pegawai Negeri Sipil
175
7.87
5. TNI/POLRI
2
0.09
6. Karyawan Swasta
477
21.45
7. Wirausaha
600
26.97
Jumlah
2 224
100.00
Sumber: Data Desa Cikarawang Tahun 2012
Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa persentase terbesar penduduk
berdasarkan jenis mata pencaharian ialah wirausaha, dimana menunjukkan
sebanyak 600 orang (26.97 persen) memiliki mata pencaharian tersebut.
Penduduk yang bergerak di bidang pertanian juga dikatakan masih cukup banyak
dimana sebanyak 535 orang penduduk masih bergelut di bidang pertanian baik
petani maupun sebagai buruh tani. Dikarenakan akses ke daerah kabupaten dan
perkotaan yang sudah memadai, cukup banyak penduduk Desa Cikarawang sudah
mulai bekerja ke luar desa ini, salah satunya sebagai karyawan swasta dimana
mencapai 477 orang penduduk bergelut di bidang tersebut dan bekerja di luar
Desa Cikarawang.
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KARAKTERISTIK KHALAYAK DAN MOTIVASI
MENONTON PROGRAM ACARA MERAJUT ASA TRANS7
Karakteristik Khalayak
Khalayak dalam komunikasi massa merupakan individu atau kelompok
yang menggunakan media massa dan menerima pesan guna memenuhi kebutuhan
untuk memperoleh informasi maupun sekedar mendapatkan hiburan. Karakteristik
khalayak terdiri dari faktor intrinsik dalam diri khalayak terkait dengan
segmentasi demografis. Karakteristik khalayak berdasarkan demografis tersebut
berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat
pendapatan digunakan sebagai variabel yang diduga berhubungan dengan
motivasi seseorang dalam menonton suatu acara televisi. Pada Tabel 6 disajikan
komposisi responden berdasarkan karakteristik khalayak di desa rural dan sub
urban.
Tabel 6 Jumlah dan persentase responden berdasarkan karakteristik khalayak di
desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Karakteristik khalayak
Usia
Dewasa awal
Usia pertengahan
Usia tua
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Tingkat pendidikan
Rendah
Sedang
Tinggi
Jenis pekerjaan
Bidang pertanian
Bidang non pertanian
Tingkat pendapatan
Rendah
Sedang
Tinggi

Desa
Purwabakti
Jumlah
%

Desa
Cikarawang
Jumlah
%

Total
Jumlah

%

18
10
2

60.00
33.30
6.70

9
16
5

30.00
53.30
16.70

27
26
7

45.00
43.30
11.70

13
17

43.30
56.70

11
19

36.70
63.30

24
36

40.00
60.00

10
11
9

33.30
36.70
30.00

11
5
14

36.66
16.67
46.67

21
16
23

35.00
26.70
38.30

5
25

16.70
83.30

5
25

16.70
83.30

10
50

16.70
83.30

23
7
0

76.70
23.30
0

23
4
3

76.70
13.30
10.00

46
11
3

76.70
18.30
5.00

Usia
Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah responden
kedua desa yang paling banyak menonton program acara Merajut Asa Trans7
yaitu responden pada kategori dewasa awal (18-29 tahun) dimana mencapai 45
persen. Jumlah responden terbanyak kedua berada pada kategori usia pertengahan
(29-50 tahun) yang mencapai 43.3 persen, dan sisanya yakni usia tua yang hanya
mencapai 11.7 persen. Berdasarkan Tabel 6 diketahui pula bahwa pada desa rural
yaitu Desa Purwabakti, responden yang paling banyak menonton program acara
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Merajut Asa Trans7 ialah responden pada kategori dewasa awal dengan
persentase sebesar 60 persen. Sementara, responden yang paling sedikit menonton
program acara Merajut Asa Trans7 di desa rural ini berada pada responden
kategori usia tua (>50 tahun) dengan persentase 6.7 persen. Hal ini menandakan
bahwa responden pada desa rural dalam kategori usia dewasa awal lebih peka
terhadap keberadaan program acara Merajut Asa Trans7 dibandingkan dengan
responden pada usia pertengahan dan usia tua.
Berbeda dengan desa rural, pada desa sub urban yakni Desa Cikarawang,
responden yang paling banyak menonton program acara Merajut Asa Trans7 ialah
pada kategori usia pertengahan dengan persentase sebesar 53.3 persen. Sementara,
responden pada kategori usia tua (>50 tahun) di desa sub urban memiliki jumlah
yang minim dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7, dimana hanya
16.7 persen responden pada usia tua yang mengaku pernah menonton program
acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada desa sub urban, responden
dalam kategori usia pertengahan lebih peka akan keberadaan program acara
Merajut Asa Trans7 dibandingkan dengan responden dalam kategori usia dewasa
awal dan usia tua.
Jenis Kelamin
Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah responden secara
keseluruhan di kedua desa, sebesar 60 persen responden berjenis kelamin
perempuan dan sebesar 40 persen responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini
menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari kedua desa, responden perempuan
memiliki komposisi yang lebih besar dalam menonton program acara Merajut Asa
Trans7 dibandingkan dengan responden laki-laki. Pada Tabel 7 menunjukkan pula
bahwa baik desa rural maupun desa sub urban, responden perempuan juga
memiliki komposisi yang lebih besar dibandingkan responden laki-laki dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Hal tersebut terlihat dari jumlah
persentase yang menunjukkan bahwa di desa rural responden perempuan
mencapai 56.7 persen. Sementara, jumlah persentase responden perempuan di
desa sub urban mencapai 63.3 persen. Sejalan dengan hal tersebut, Morissan
(2009) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa wanita
merupakan kelompok penonton yang paling banyak menghabiskan waktu di
depan televisi, disusul anak-anak yang berusia 2 hingga 11 tahun.
Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu rendah,
sedang, dan tinggi. Tabel 6 menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah
responden yang paling banyak menonton program acara Merajut Asa Trans7 ialah
responden yang memiliki tingkat pendidikan dalam kategori tinggi, yakni
sebanyak 38.3 persen, barulah kemudian diikuti dengan responden dengan tingkat
pendidikan rendah sebesar 35 persen dan sisanya responden dengan tingkat
pendidikan sedang yang mencapai 26.7 persen dari jumlah keseluruhan
responden. Tabel 6 menunjukkan pula bahwa responden di desa rural mayoritas
memiliki tingkat pendidikan dalam kategori sedang, dimana 36.7 persen
responden berpendidikan akhir pada jenjang SMP. Namun, responden di desa
rural yang memiliki tingkat pendidikan dalam kategori rendah juga cukup banyak
yakni hanya beda satu orang responden dari kategori sedang, dimana mencapai
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33.3 persen. Hal ini dapat menjelaskan bahwa tingkat pendidikan di Desa
Purwabakti sebagai desa rural masih tergolong sedang bahkan mendekati rendah.
Selain itu, pada Tabel 6 juga dapat terlihat bahwa responden di desa sub
urban mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang tergolong dalam kategori
tinggi, yakni sebesar 46.67 persen responden berpendidikan akhir pada jenjang
SMA. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cikarawang sudah lebih
terbuka dengan adanya akses pendidikan, terbukti dari berkembangnya sarana
pendidikan di desa ini dimana telah terdapat 4 PAUD, 2 Taman Kanak-kanak, 4
SD serta 1 Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMPIT). Sementara untuk Desa
Purwabakti telah tersedia 2 PAUD, 2 TK, dan 3 SD. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi lebih terbuka
di desa sub urban dibandingkan di desa rural karena masih terbatasnya akses
sarana pendidikan yang lebih tinggi, dimana faktor jarak sekolah yang cukup jauh
juga masih menjadi hambatan. Selain itu, sulitnya ekonomi dirasakan menjadi
salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di desa rural. Hal
tersebut seperti yang dikatakan oleh salah satu responden di desa rural:
“Yah Ibu mah cuma bisa sekolah teh sampai SD aja Neng, da Ibu
punya adik banyak jadi banyak tanggungan, apa-apa susah mau bayar
ini itu, apalagi buat sekolah, Neng” (JJ 41 tahun)
Jenis Pekerjaan
Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa baik di desa rural maupun desa sub
urban, jenis pekerjaan yang paling dominan dilakukan oleh responden di kedua
desa ialah pada bidang non pertanian yakni sebesar 83.30 persen baik untuk total
keseluruhan maupun masing-masing desa. Sebagian besar responden yang
memiliki pekerjaan di bidang non pertanian ini bermatapencaharian sebagai
wiraswastawan atau pedagang. Bidang pertanian sebenarnya merupakan mata
pencaharian yang dominan di desa rural atau Desa Purwabakti, namun seiring
dengan modernisasi dan bermunculannya jenis usaha lain yang lebih menjanjikan,
minat akan pertanian semakin berkurang terlebih pada usia muda yang lebih
memilih bekerja pada bidang non pertanian salah satunya pedagang atau bekerja
di bengkel. Sementara itu, pada desa sub urban yaitu Desa Cikarawang, dominan
masyarakat didalamnya bermatapencaharian sebagai wirausaha meskipun
kegiatan pertanian tidak sepenuhnya ditinggalkan. Berdasarkan data potensi desa
diketahui bahwa sebesar 24.06 persen masyarakat Desa Cikarawang masih
bergelut dalam bidang pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani (Tabel
5).
Tingkat Pendapatan
Variabel tingkat pendapatan pada karakteristik khalayak dibagi menjadi
tiga kategori, yaitu pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi.
Pengkategorian ini disesuaikan dengan data yang diperoleh dari responden ketika
di lapang. Tingkat pendapatan rendah adalah pendapatan yang berkisar antara
Rp500 000,- sampai Rp2 000 000,- per bulan, tingkat pendapatan sedang berkisar
antara Rp2 000 001,- sampai Rp3 500 000,- per bulan, serta tingkat pendapatan
tinggi lebih dari Rp3 500 000,- per bulan.
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Tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas responden secara total memiliki
tingkat pendapatan pada kategori rendah, dimana mencapai 76.7 persen. Diketahui
pula bahwa responden pada masing-masing desa juga memiliki tingkat
pendapatan yang rendah dimana mencapai 76.7 persen untuk kedua desa. Apabila
dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Bogor yang
ditetapkan oleh BPS (2013) yaitu sebesar Rp2 002 000, tingkat pendapatan
responden di kedua desa masih tergolong dalam kategori sedang atau rendah.

Motivasi Menonton Program Acara Merajut Asa Trans7
Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk
memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bagi dirinya. Motivasi menonton sendiri
merupakan suatu dorongan dari diri seseorang untuk menyaksikan program acara
televisi guna memenuhi kebutuhannya akan informasi maupun hiburan. Motivasi
menonton terbagi menjadi empat jenis motivasi yaitu motivasi informasi, motivasi
identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial, serta motivasi hiburan.
Motivasi Informasi
Motivasi informasi merupakan dorongan yang timbul dari diri khalayak
untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi dirinya. Isi tayangan program acara
Merajut Asa Trans7 seringkali menayangkan kisah inspiratif seorang tokoh yang
memajukan pertanian, peternakan, perikanan, maupun melakukan kegiatan
lingkungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, salah satunya seperti
mengembangkan usaha kerja bagi masyarakat. Terkait dengan isi program acara
Merajut Asa Trans7 tersebut, motivasi informasi yang difokuskan dalam
penelitian adalah keinginan untuk memperoleh informasi mengenai pertanian
ataupun kegiatan lingkungan yang ditayangkan dalam acara tersebut. Tabel 7
menyajikan rincian persentase masing-masing motif dari motivasi informasi
khalayak dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7. Perolehan
persentase motif responden terkait motivasi informasi dalam menonton Merajut
Asa diperoleh berdasarkan seberapa banyak responden yang menjawab setuju atau
sangat setuju pada pernyataan dari masing-masing komponen atau motif informasi
dalam instrumen atau kuesioner penelitian.
Pada Tabel 7 diketahui bahwa pada keseluruhan responden di kedua desa,
motivasi informasi yang memiliki persentase paling tinggi ialah motif keinginan
untuk menambah wawasan dalam mengatasi sebuah permasalahan, dimana
mencapai 96.67 persen. Sementara, motif yang memiliki persentase paling rendah
ialah motif keinginan untuk mengetahui masalah pertanian di wilayah lain,
dimana persentase tersebut mencapai 70 persen. Hal ini menandakan bahwa
sebagian besar responden pada keseluruhan di kedua desa cenderung menonton
program acara Merajut Asa Trans7 karena ingin menambah pengetahuan atau
wawasan mereka dalam mengatasi permasalahan. Pada setiap episode program
acara ini dipaparkan bagaimana seseorang terus membangun asa di tengah
permasalahan yang menghalangi hingga akhirnya usaha yang dilakukan dapat
bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tetapi juga bagi orang lain. Dengan
menonton acara tersebut, responden merasa memperoleh pemahaman baru terkait
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topik yang diangkat pada setiap episode Merajut Asa yang mereka tonton, baik
mengenai dunia pertanian maupun kegiatan lingkungan di masyarakat.
Tabel 7 Persentase motivasi informasi responden dalam menonton Merajut Asa
Trans7 di desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Persentase (%)
Motivasi Informasi
Desa
Desa
Total
Purwabakti Cikarawang
Ingin mendapatkan informasi tentang
90.00
83.33
86.67
pertanian termasuk perikanan dan
peternakan
Ingin mendapatkan informasi tentang
96.67
76.67
86.67
kegiatan lingkungan termasuk upaya
pemberdayaan
Ingin mengetahui kondisi pertanian di
86.67
93.33
90.00
wilayah lain
Ingin mengetahui kondisi masyarakat di
93.33
80.00
86.67
wilayah lain
Ingin mengetahui masalah pertanian di
63.33
76.67
70.00
wilayah lain
Ingin mengetahui masalah kehidupan
73.33
73.33
73.33
lingkungan masyarakat
Ingin menambah wawasan dalam
93.33
100.00
96.67
mengatasi sebuah permasalahan
Apabila dilihat dari masing-masing desa, diketahui bahwa pada desa rural
motivasi informasi yang memiliki persentase paling tinggi ialah motif keinginan
untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan lingkungan termasuk upaya
pemberdayaan, dimana motif tersebut mencapai persentase 96.67 persen.
Sementara, pada desa rural pula diketahui bahwa perolehan persentase terendah
dalam motivasi informasi khalayak ialah motif keinginan untuk mengetahui
informasi mengenai permasalahan dalam kehidupan lingkungan masyarakat.
Dalam hal ini dapat diketahui bahwa responden di Desa Purwabakti memiliki
motivasi informasi yang cenderung lebih dominan untuk mendapatkan informasi
tentang kegiatan lingkungan termasuk upaya pemberdayaan masyarakat. Berbeda
dengan desa rural, diketahui perolehan persentase motif terbesar terkait motivasi
informasi di desa sub urban ialah keinginan untuk menambah wawasan dalam
mengatasi sebuah permasalahan, dimana mencapai 100 persen dari jumlah
responden di desa ini. Sementara, perolehan persentase motif terendah terkait
motivasi informasi responden di desa ini ialah motif keinginan untuk mengetahui
permasalahan kehidupan lingkungan masyarakat yang mencapai persentase 73.33
persen.
Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing komponen atau motif
dalam motivasi informasi, dapat diketahui apakah responden memiliki motivasi
informasi yang tergolong dalam kategori tinggi atau rendah dalam menonton
acara Merajut Asa Trans7. Pada Tabel 8 disajikan komposisi jumlah dan
persentase responden berdasarkan jenis motivasi informasi responden di desa
rural, desa sub urban, dan keseluruhan dari kedua desa tersebut.
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Tabel 8 Jumlah dan persentase responden menurut jenis motivasi informasi pada
desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Desa Purwabakti Desa Cikarawang
Total
Motivasi
Informasi
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Rendah
10
33.30
12
40.00
22
36.70
Tinggi
20
66.70
18
60.00
38
63.30
Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa responden secara keseluruhan di
kedua desa, memiliki motivasi informasi yang cenderung tinggi dalam menonton
program acara Merajut Asa Trans7 yakni sebanyak 63.3 persen. Hal ini terlihat
pula pada responden di desa rural maupun desa sub urban, dimana motivasi
informasi responden juga tergolong tinggi yakni mencapai 66.7 persen untuk desa
rural dan 60.00 persen untuk desa sub urban. Program acara Merajut Asa Trans7
memberikan tayangan yang sarat dengan kisah inspiratif sehingga dapat
menambah wawasan kepada khalayak bagaimana mengembangkan suatu potensi
masyarakat yang ada di desanya. Salah satu contoh informasi yang diberikan ialah
pada episode “Si Lurik yang Kaya Manfaat” dimana pada episode tersebut
memberikan informasi mengenai tata cara ternak puyuh, manfaat yang akan
dihasilkan, modal awal yang dibutuhkan, hingga keuntungan yang diperoleh dari
budidaya ternak tersebut. Salah seorang responden di desa rural menyatakan hal
bahwa:
“Saya suka neng kalo nonton acara tentang masyarakat kayak
gini, informasinya dapat kalo di Merajut Asa saya pernah nonton
yang tentang ternak puyuh, itu banyak banget manfaatnya
ternyata, dari puyuh bisa dibikin bakso. Terus dari kotorannya
bisa dijadikan pupuk sama makanan ikan. Saya kagum banget
sama Bapak itu neng yang budidayain puyuh itu, pintar banget.”
(AMS 34 tahun)
Motivasi Identitas Pribadi
Motivasi identitas pribadi merupakan suatu dorongan yang timbul dari diri
khalayak untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memperkuat identitas pribadi
masing-masing. McQuail (1991) menjelaskan motivasi identitas pribadi dalam
menggunakan media massa dapat berupa keinginan untuk menemukan penunjang
nilai-nilai pribadi, menemukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan
nilai-nilai lain, serta meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Pada Tabel 9
disajikan rincian persentase masing-masing motif dalam motivasi identitas pribadi
responden dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7. Perolehan
persentase motif responden terkait motivasi identitas pribadi dalam menonton
Merajut Asa diperoleh berdasarkan seberapa banyak responden yang menjawab
setuju atau sangat setuju pada pernyataan dari masing-masing komponen motivasi
identitas pribadi dalam instrumen atau kuesioner penelitian.
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Tabel 9 Persentase motivasi identitas pribadi responden dalam menonton Merajut
Asa Trans7 di desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Persentase (%)
Motivasi Identitas Pribadi
Desa
Desa
Total
Purwabakti Cikarawang
Ingin membandingkan perilaku pribadi
56.67
60.00
58.34
dengan nilai moral yang disampaikan
Ingin membandingkan gaya hidup
33.33
50.00
41.67
dengan nilai moral yang disampaikan
Ingin mencontoh cara bertani atau
80.00
76.67
78.34
beternak
Ingin mencontoh kegiatan lingkungan
90.00
90.00
90.00
yang dilakukan
Ingin meningkatkan kesadaran diri akan
90.00
83.33
86.66
kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan
Ingin lebih optimis akan kesuksesan
86.67
76.66
81.67
dalam mengembangkan pertanian
Ingin lebih optimis akan kesuksesan
93.33
93.33
93.33
dalam mengembangkan masyarakat
melalui kegiatan lingkungan
Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa baik pada desa rural, desa sub
urban, maupun keseluruhan dari kedua desa, motif yang paling dominan ialah
keinginan untuk lebih optimis akan kesuksesan dalam mengembangkan
masyarakat melalui kegiatan lingkungan. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 9
dimana persentase motif tersebut dari masing-masing desa maupun gabungan dari
kedua desa menunjukkan persentase sebesar 93.33 persen. Hal ini membuktikan
pula bahwa sebagian besar responden secara keseluruhan menonton program
acara Merajut Asa Trans7 karena ingin lebih optimis akan kesuksesan dalam
mengembangkan masyarakat melalui suatu kegiatan lingkungan. Sementara,
perolehan persentase terkecil dari komponen motif identitas pribadi pada desa
rural, desa sub urban, dan gabungan kedua desa ialah pada motif keinginan untuk
membandingkan gaya hidup dengan nilai moral yang disampaikan. Hal tersebut
terlihat pada Tabel 9 yang menunjukkan bahwa motif terkait keinginan untuk
membandingkan gaya hidup dengan nilai moral yang disampaikan memiliki
persentase mencapai 33.33 persen untuk desa rural, 50 persen untuk desa sub
urban, dan 41.67 persen untuk jumlah keseluruhan responden di kedua desa.
Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing komponen atau motif
dalam motivasi identitas pribadi, dapat diketahui apakah responden memiliki
motivasi identitas pribadi yang tergolong kategori tinggi atau rendah dalam
menonton acara Merajut Asa Trans7. Pada Tabel 10 disajikan komposisi jumlah
dan persentase responden berdasarkan jenis motivasi identitas pribadi responden
di desa rural, desa sub urban, dan keseluruhan dari kedua desa tersebut.
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Tabel 10

Jumlah dan persentase responden menurut jenis motivasi identitas
pribadi pada desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Desa Purwabakti Desa Cikarawang
Total
Motivasi Identitas
Pribadi
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Rendah
15
50.00
14
46.70
29
48.30
Tinggi
15
50.00
16
53.30
31
51.70

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa motivasi identitas pribadi
responden secara keseluruhan di dua desa tergolong dalam kategori tinggi yakni
mencapai persentase sebesar 51.7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7, sebagian responden dari
keseluruhan dua desa ingin menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, menemukan
model perilaku, mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain dan meningkatkan
pemahaman tentang diri sendiri. Dalam hal ini, responden dapat membandingkan
perilakunya dengan perilaku tokoh-tokoh dari kisah yang diangkat pada acara
Merajut Asa Trans7 sehingga responden dapat memperoleh pemahaman baru
mengenai diri sendiri maupun orang lain.
Pada Tabel 10 diketahui pula bahwa pada desa rural atau Desa
Purwabakti, motivasi identitas pribadi responden diperoleh jumlah yang relatif
seimbang. Hal ini terlihat pada Tabel 10 yang menunjukkan bahwa baik
responden dengan motivasi identitas pribadi rendah maupun tinggi memiliki
persentase sebesar 50 persen. Sementara, pada desa sub urban atau Desa
Cikarawang diketahui bahwa motivasi identitas pribadi responden di desa ini
cenderung pada kategori tinggi yakni sebesar 53.30 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa pada desa sub urban responden memiliki motivasi identitas pribadi yang
lebih besar dibanding responden pada desa rural. Hal tersebut mengindikasikan
pula bahwa responden di desa sub urban lebih peka akan suatu tayangan yang
dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait kondisi dan solusi masalah dari
orang lain. Sementara, sebagian responden di desa rural merasakan hal serupa
namun sebagian di antaranya tidak beranggapan untuk dapat lebih memahami
kondisi diri dan orang lain hanya dengan menonton Merajut Asa Trans7.
Motivasi Integrasi dan Interaksi Sosial
Motivasi integrasi dan interaksi sosial diartikan sebagai suatu dorongan
yang timbul dari diri khalayak untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam
menjalin integrasi dan interaksi sosial. Motivasi integrasi dan interaksi sosial
dalam penggunaan media massa salah satunya televisi dapat terkait dengan
memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, empati sosial,
mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki,
menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial, memperoleh teman selain dari
manusia, membantu menjalankan peran sosial, dan memungkinkan seseorang
untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman dan masyarakat (McQuail
1991). Terkait dengan isi tayangan Merajut Asa Trans7, motivasi integrasi dan
interaksi sosial terfokus pada apakah dengan menonton acara tersebut responden
berkeinginan untuk bertukar pikiran dengan teman atau kelurga mengenai
informasi yang didapatkan, berkeinginan untuk memiliki bahan diskusi dengan
teman atau kelurga terkait infomasi yang didapatkan, serta berkeinginan untuk
dapat menjalankan peran dalam masyarakat. Pada Tabel 11 disajikan rincian

43

persentase masing-masing motif dalam motivasi integrasi dan interaksi sosial
responden dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7. Perolehan
persentase motif responden terkait motivasi integrasi dan interaksi sosial dalam
menonton Merajut Asa diperoleh berdasarkan seberapa banyak responden yang
menjawab setuju atau sangat setuju pada pernyataan dari masing-masing
komponen motivasi dalam instrumen atau kuesioner penelitian.
Tabel 11 Persentase motivasi integrasi dan interaksi sosial responden dalam
menonton Merajut Asa Trans7 di desa rural dan desa sub urban tahun
2014
Persentase
Motivasi Integrasi dan Interaksi Sosial
Desa
Desa
Total
Purwabakti Cikarawang
Bertukar pikiran dengan teman mengenai
63.33
53.33
58.33
informasi yang didapatkan
Bertukar pikiran dengan keluarga
66.67
60.00
63.34
mengenai informasi yang didapatkan
Agar memiliki bahan diskusi dengan teman
73.33
50.00
61.67
terkait informasi yang didapatkan
Agar memiliki bahan diskusi dengan
80.00
56.67
68.34
keluarga terkait informasi yang didapatkan
Agar dapat menjalankan peran dalam
76.67
80.00
76.34
masyarakat
Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa pada keseluruhan responden
di kedua desa, motif dengan persentase terbesar ialah keinginan agar dapat
menjalankan peran dalam masyarakat. Dengan kata lain, sebesar 76.34 persen dari
jumlah responden secara keseluruhan tersebut menonton program acara Merajut
Asa Trans7 agar dapat menjalankan peran dalam masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa ketika menonton program acara Merajut Asa Trans7,
sebagian besar responden memiliki keinginan untuk dapat pula berperan dalam
masyarakat untuk melakukan suatu perubahan bagi masyarakat tersebut seperti
tokoh dalam acara Merajut Asa Trans7 yang mereka saksikan. Hal tersebut
didukung oleh pernyataan salah seorang responden di Desa Cikarawang:
“siapa yang ga kepingin sih desanya maju, semua juga pasti
pengen atuh Neng. Apalagi kalo kita bisa terlibat langsung sama
kemajuan desa itu pasti bangga sekali Neng. Kalau kayak di acara
itu kan ya Neng, pasti ada aja jalan kalau mau ngebantu orang
lain mah. Dari situ itu Neng kita jadi bisa ngambil contoh yang
baik-baiknya kalau jangan setengah-setengah kalau mau bikin
orang lain lebih maju”(NY 41 tahun)
Pada desa rural, motif dengan persentase terbesar ialah keinginan untuk
memiliki bahan diskusi dengan keluarga, dimana sebesar 80 persen dari
responden di desa ini memiliki motivasi untuk memiliki bahan diskusi dengan
keluarga dalam menonton program acara ini. Sementara, motif dengan persentase
terbesar pada desa sub urban ialah keinginan agar dapat menjalankan peran dalam
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masyarakat. Hal ini terlihat pada Tabel 11 yang menunjukkan bahwa sebesar 80
persen dari responden di desa ini memiliki motivasi untuk dapat menjalankan
peran dalam masyarakat dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing komponen atau motif
dalam motivasi integrasi dan interaksi sosial, dapat diketahui apakah responden
memiliki motivasi integrasi dan interaksi sosial yang tergolong kategori tinggi
atau rendah dalam menonton acara Merajut Asa Trans7. Tabel 12 disajikan
komposisi jumlah dan persentase responden berdasarkan jenis motivasi integrasi
dan interaksi sosial responden di desa rural, desa sub urban, dan keseluruhan dari
kedua desa tersebut.
Tabel 12 Jumlah dan persentase responden menurut jenis motivasi integrasi dan
interaksi sosial pada desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Desa Purwabakti
Desa
Total
Motivasi Integrasi
Cikarawang
dan Interaksi Sosial
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Rendah
11
36.70
16
53.30
27
45.00
Tinggi
19
63.30
14
46.70
33
55.00
Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan motivasi
integrasi dan interaksi sosial pada responden di kedua desa tergolong tinggi, yakni
mencapai 55 persen. Hal tersebut menandakan bahwa mayoritas responden dalam
penelitian ini memiliki motif untuk mengetahui tentang kondisi orang lain,
berempati sosial, mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan
rasa memiliki, menemukan suatu bahan percakapan dan berinteraksi sosial, serta
menjalankan peranan sosial di masyarakat melalui tayangan yang dihadirkan
Trans7 dalam program acara Merajut Asa. Program acara tersebut selalu
menghadirkan kisah yang menggugah rasa kepedulian atau empati khalayak dan
menimbulkan kesadaran bagi khalayak yang menonton untuk tak pernah putus
dalam membangun sebuah asa. Tidak jarang responden yang berpendapat bahwa
ketika menonton tayangan acara ini menumbuhkan rasa empati mereka terhadap
topik yang sedang ditayangkan.
Apabila dilihat berdasarkan masing-masing desa, Tabel 12 menunjukkan
bahwa mayoritas motivasi integrasi dan interaksi sosial responden di desa rural
yakni Desa Purwabakti tergolong pada kategori tinggi dengan persentase sebesar
63.30 persen dari jumlah responden di desa tersebut. Sementara, pada desa sub
urban menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki motivasi integrasi dan
interaksi sosial yang tergolong rendah yakni sebesar 53.3 persen dalam menonton
program acara Merajut Asa Trans7. Hal ini menandakan bahwa dibandingkan
masyarakat desa sub urban, masyarakat desa rural menonton program acara
Merajut Asa Trans7 untuk memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain,
berempati sosial, mengidentifikasikan diri dengan orang lain, menemukan bahan
percakapan dan melakukan interaksi sosial, serta membantu menjalankan peran
sosial dalam masyarakat.
Motivasi Hiburan
Motivasi hiburan merupakan suatu dorongan yang timbul dari diri
seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan hiburan. Pada
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penelitian ini, motivasi hiburan dalam menonton program acara Merajut Asa
Trans7 difokuskan pada keinginan responden untuk mengisi waktu luang,
keinginan melepas rasa lelah setelah beraktivitas, keinginan menghilangkan stres
sejenak, keinginan untuk bersantai, serta keinginan untuk melarikan diri dari
masalah yang dihadapi. Pada Tabel 13 menyajikan rincian persentase masingmasing motif dalam motivasi hiburan responden dalam menonton program acara
Merajut Asa Trans7. Perolehan persentase motif responden terkait motivasi
hiburan dalam menonton Merajut Asa diperoleh berdasarkan seberapa banyak
responden yang menjawab setuju atau sangat setuju pada pernyataan dari masingmasing komponen motivasi dalam instrumen atau kuesioner penelitian.
Tabel 13 Persentase motivasi hiburan responden dalam menonton Merajut Asa
Trans7 di desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Persentase
Motivasi Hiburan
Desa
Desa
Total
Purwabakti Cikarawang
Ingin mengisi waktu luang
96.67
96.67
96.67
Ingin melepas rasa lelah setelah
46.67
53.33
50.00
beraktivitas
Ingin menghilangkan stress sejenak
16.67
20.00
18.36
Menonton saat bersantai
73.33
73.33
73.33
Ingin melarikan diri dari masalah yang
26.67
10.00
18.34
dihadapi
Pada Tabel 13 diketahui bahwa baik pada desa rural, desa sub urban,
maupun gabungan antara keduanya, persentase motif terbesar ialah keinginan
untuk mengisi waktu luang. Hal ini terlihat pada Tabel 13 yang menunjukkan
bahwa sebesar 96.67 persen responden dari jumlah responden di desa rural,sub
urban dan gabungan kedua desa menonton program acara Merajut Asa Trans7
untuk mengisi waktu luang mereka. Responden mengaku menonton acara ini
ketika mereka sedang tidak beraktivitas, dimana kegiatan menonton televisi
mereka lakukan untuk mengisi waktu luang ketika tidak ada aktivitas yang
mereka kerjakan. Sementara, persentase terendah pada gabungan di kedua desa
ialah motif keinginan melarikan diri dari masalah yang dihadapi, dimana hanya
18.34 persen dari jumlah responden keseluruhan menonton program acara ini
untuk melarikan diri atau keluar dari masalah yang dihadapi. Begitupun pada desa
sub urban, persentase motif yang terendah ialah keinginan melarikan diri dari
masalah yang dihadapi dimana hanya mencapai 10 persen dari jumlah responden
di desa ini. Namun, berbeda dengan desa rural yang persentase motif terendah
ialah motif keinginan untuk menghilangkan stress sejenak, dimana hanya 16.67
persen responden memiliki motif tersebut untuk menonton program acara Merajut
Asa Trans7.
Berdasarkan jawaban responden dari masing-masing komponen atau motif
dapat diketahui apakah responden memiliki motivasi hiburan yang tergolong
kategori tinggi atau rendah dalam menonton acara Merajut Asa Trans7. Pada
Tabel 14 disajikan komposisi jumlah dan persentase responden berdasarkan jenis
motivasi hiburan responden di desa rural, desa sub urban, dan keseluruhan dari
kedua desa tersebut.

46

Tabel 14 Jumlah dan persentase responden menurut jenis motivasi hiburan pada
desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Desa Purwabakti Desa Cikarawang
Total
Motivasi Hiburan
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Rendah
21
70.00
21
70.00
42
70.00
Tinggi
9
30.00
9
30.00
18
30.00
Tabel 14 menunjukkan bahwa keseluruhan responden dalam penelitian ini
memiliki motivasi hiburan yang rendah dalam menonton program acara Merajut
Asa Trans7. Hal ini menandakan bahwa sebagian responden merasa program
acara ini bukanlah suatu acara yang bersifat menghibur namun cenderung
merupakan program acara yang informatif dan inspiratif. Hal ini sesuai dengan
penuturan salah satu responden di desa sub urban:
“Kalau dibilang acara ini sifatnya hiburan sih ngga juga ya,
soalnya kalau pengen nonton hiburan mah bisa dari acara lain
kaya gosip atau sinetron, ya paling ini nontonnya sambil ngisi
waktu luang aja kalau lagi libur.”(AN 21 tahun)
Pada Tabel 14 diketahui pula bahwa motivasi hiburan khalayak dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7 baik di desa rural maupun desa sub
urban sama-sama tergolong rendah, dimana mencapai persentase 70 persen untuk
masing-masing desa. Hal ini semakin memperkuat pernyataan sebelumnya yang
menyatakan bahwa program acara Merajut Asa bukanlah suatu tayangan yang
bersifat hiburan dalam arti dapat memberikan hiburan yang sesungguhnya kepada
khalayak. Meskipun sebagian besar responden juga menyaksikan acara ini untuk
mengisi waktu luang atau sedang bersantai sore.

Hubungan antara Karakteristik Khalayak dengan Motivasi Menonton
Program Acara Merajut Asa Trans7
Motivasi menonton suatu program acara televisi diduga berhubungan
dengan karakteristik khalayak yang menontonnya. Beberapa penelitian telah
membuktikan hal tersebut dimana karakteristik khalayak berdasarkan faktor
intrinsik yang berbeda maka berbeda pula motivasi khalayak untuk menonton
suatu program acara televisi. Pada subbab ini dibahas mengenai karakteristik
khalayak apa sajakah yang dapat berhubungan dengan motivasi khalayak dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa rural dan desa sub urban.
Hubungan Antara Usia dengan Motivasi Menonton Program Acara Merajut
Asa Trans7
Karakteristik khalayak berupa usia dapat diartikan sebagai lama hidup
responden dalam satuan tahun. Dalam hal ini diketahui apakah perbedaan usia
khalayak dapat berhubungan dengan motivasi atau keinginan khalayak dalam
memilih menonton suatu program acara televisi. Pada penelitian ini, pengujian
hubungan antara usia dengan motivasi responden dalam menonton program acara
Merajut Asa Trans7 dilakukan dengan uji korelasi rank Spearman. Berdasarkan
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hasil uji statistik korelasi rank Spearman yang ditunjukkan pada Tabel 15
diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata (p>0.05) antara usia dengan
semua jenis motivasi menonton, baik motivasi informasi, motivasi identitas
pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial, maupun motivasi hiburan pada
keseluruhan responden di dua desa. Apabila dilihat dari masing-masing desa juga
dapat diketahui hasil yang serupa. Pada Desa Purwabakti sebagai desa rural, usia
tidak berhubungan nyata dengan semua jenis motivasi menonton program acara
Merajut Asa Trans7, dimana perolehan nilai signifikansi hubungan antara usia
dengan masing-masing jenis motivasi menonton adalah lebih besar dari nilai alpha
(p>0.05). Begitupun dengan Desa Cikarawang sebagai desa sub urban yang juga
diperoleh hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa usia tidak berhubungan
nyata (p>0.05) dengan semua jenis motivasi menonton program acara yang sama.
Tabel 15 Nilai koefisien korelasi (rs) hubungan antara usia dengan motivasi
menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa rural, sub urban
dan total keseluruhan tahun 2014
Motivasi menonton
Usia pada
Motivasi
Motivasi
Motivasi integrasi Motivasi
masing-masing
informasi
identitas dan interaksi sosial hiburan
desa
pribadi
Usia pada desa
0.170
0.071
0.351
-0.253
rural
Usia pada desa
0.152
0.009
0.081
0.014
sub urban
Usia pada total
0.143
0.067
0.145
-0.120
keseluruhan
Berdasarkan hal tersebut maka dapat diindikasikan bahwa baik responden
yang berada pada usia kategori dewasa awal, usia pertengahan dan usia tua di desa
rural maupun desa sub urban memiliki motivasi yang sama dalam menonton
program acara Merajut Asa Trans7. Program acara Merajut Asa Trans7 ditujukan
untuk semua kategori usia, dimana informasi dan kisah inspiratif yang disajikan
dalam acara tersebut tidak secara spesifik ditujukan untuk suatu golongan usia
sehingga masyarakat dari beragam usia memiliki kesempatan dan motivasi yang
sama untuk menyaksikannya. Hasil ini didukung dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Arifin (2005) bahwa faktor usia tidak berhubungan nyata dengan
motif penggunaan televisi, dimana usia tua maupun muda memiliki kesempatan
yang sama dalam menonton atau menggunakan televisi sebagai media informasi
atau mencari hiburan.
Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Motivasi Menonton Program
Acara Merajut Asa Trans7
Jenis kelamin diduga dapat berhubungan dengan motivasi khalayak dalam
menonton suatu program acara televisi. Dalam hal ini terlihat apakah perbedaan
jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan dapat berhubungan dengan motivasi
atau keinginan khalayak untuk menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Pengujian hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan menggunakan Uji
Chi Square. Pada Tabel 16 disajikan hasil uji statistik hubungan antara jenis
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kelamin responden dengan motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7
di desa rural, desa sub urban, dan total keseluruhan responden dari dua desa
tersebut.
Tabel 16

Nilai koefisien hubungan antara jenis kelamin dengan motivasi
menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa rural, sub
urban, dan total keseluruhan tahun 2014
Motivasi menonton
Jenis
kelamin
Motivasi
Motivasi
Motivasi
Motivasi
pada
Koefisien informasi
identitas integrasi dan
hiburan
masingpribadi
interaksi
masing desa
sosial
Jenis
χ2
3.326
3.394
4.474*
0.006
kelamin
C
0.316
0.319
0.360
0.015
pada desa
rural
Jenis
χ2
0.096
0.741
0.433
0.335
kelamin
C
0.056
0.155
0.119
0.105
pada desa
sub urban
Jenis
χ2
2.344
4.444*
4.052*
0.212
kelamin
C
0.194
0.263
0.252
0.059
pada total
keseluruhan

Keterangan:
χ2 : nilai Chi Square
C : koefisien kontingensi
* : berhubungan nyata pada nilai signifikasi p<0.05

Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata
antara jenis kelamin dengan motivasi informasi dan motivasi hiburan pada
keseluruhan total responden dari kedua desa. Hal ini menunjukkan bahwa pada
total keseluruhan di dua desa baik responden laki-laki maupun perempuan
memiliki motivasi yang sama dalam mencari informasi maupun mencari hiburan
melalui program acara Merajut Asa Trans7. Namun, berdasarkan Tabel tersebut
juga diketahui bahwa jenis kelamin memiliki hubungan nyata dengan motivasi
identitas pribadi (C=0.263) dan motivasi integrasi dan interaksi sosial (C=0.252).
Hal ini terlihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi
hubungan nyata antara jenis kelamin dengan motivasi identitas pribadi berada di
bawah nilai alpha (p<0.05) yaitu 0.035. Terlihat pula pada hasil uji statistik
hubungan nyata antara jenis kelamin dengan motivasi integrasi dan interaksi
sosial, dimana menunjukkan nilai signifikansi berada pada p<0.05 yaitu sebesar
0.044. Arah hubungan dari keduanya dapat dikatakan positif karena terlihat dari
nilai koefisien kontingensi (C) dari masing-masing hubungan menunjukkan angka
yang positif. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan
motivasi identitas pribadi dan motivasi integrasi dan interaksi sosial antara
responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan responden berjenis kelamin
perempuan. Responden berjenis kelamin laki-laki cenderung memiliki motivasi
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identitas pribadi dan motivasi integrasi dan interaksi sosial yang lebih tinggi
dibandingkan responden berjenis kelamin perempuan. Responden berjenis
kelamin laki-laki cenderung mencari identitas pribadi dan menjalin integrasi dan
interaksi sosial dengan masyarakat melalui suatu tayangan televisi.
Kembali pada Tabel 16, diketahui pula bahwa pada Desa Purwabakti
sebagai desa rural jenis kelamin responden tidak memiliki hubungan nyata
dengan hampir seluruh jenis motivasi, baik motivasi informasi, motivasi identitas
pribadi serta motivasi hiburan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi antara jenis
kelamin dan masing-masing motivasi menonton yang menunjukkan nilai lebih
besar dari nilai alpha yang digunakan (p>0.05). Dengan demikian, terbukti bahwa
baik responden laki-laki maupun perempuan di desa rural memiliki motivasi yang
sama untuk memperoleh informasi, memahami identitas pribadi, dan mencari
hiburan dengan menonton program acara Merajut Asa Trans7. Namun, pada Tabel
16 ditunjukkan pula bahwa jenis kelamin responden di Desa Purwabakti memiliki
hubungan nyata dengan motivasi intergrasi dan interaksi sosial, dimana nilai
signifikansi yang didapatkan adalah 0.034 (p<0.05) dengan hasil koefisien
kontingensi (C) yang positif yaitu 0.360. Berdasarkan hasil tersebut dapat
dikatakan bahwa pada responden di Desa Purwabakti sebagai desa rural,
perbedaan jenis kelamin responden menentukan motivasi integrasi dan interaksi
sosial yang dimiliki responden dalam menonton program acara Merajut Asa
Trans7. Responden berjenis kelamin laki-laki memiliki motivasi integrasi dan
interaksi sosial lebih tinggi dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7
dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin perempuan.
Sementara itu, berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa pada desa sub urban
atau Desa Cikarawang, tidak terdapat hubungan nyata antara jenis kelamin dengan
seluruh jenis motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 baik motivasi
informasi, motivasi identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial,
maupun motivasi hiburan. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik dimana antara
jenis kelamin dengan keseluruhan motivasi menunjukkan nilai signifikansi lebih
besar dari nilai alpha yang digunakan (p>0.05) sehingga tidak terdapat hubungan
nyata antara variabel-variabel tersebut. Hasil ini mengindikasikan bahwa baik
responden yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan di desa sub urban
memiliki motivasi yang sama dalam menonton program acara Merajut Asa
Trans7. Hasil yang diperoleh di desa sub urban ini didukung pula oleh hasil
penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2005) yang menjelaskan bahwa faktor jenis
kelamin merupakan salah satu faktor yang tidak memiliki hubungan nyata dengan
motif khalayak dalam penggunaan televisi. Sama halnya dengan penelitian yang
dilakukan Arifin (2005), Kusumah (2010) dalam hasil penelitiannya menjelaskan
bahwa jenis kelamin tidak berhubungan nyata dengan motivasi informasi,
motivasi identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial, dan motivasi
hiburan dalam menonton Megaswara TV.
Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Motivasi Menonton Program
Acara Merajut Asa Trans7
Tingkat pendidikan merupakan salah satu karakteristik khalayak
berdasarkan demografis khalayak. Tingkat pendidikan dapat diartikan sebagai
jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden. Pengujian
hubungan antara tingkat pendidikan dengan masing-masing subvariabel motivasi
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menonton program acara Merajut Asa Trans7 dilakukan dengan menggunakan uji
korelasi rank Spearman. Berdasarkan hasil uji korelasi rank Spearman, pada
Tabel 17 diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat
pendidikan dengan seluruh jenis motivasi menonton baik pada desa rural, desa
sub urban, maupun keseluruhan responden dari dua desa tersebut. Hal ini dapat
diketahui bahwa seluruh perolehan hasil uji statistik dari masing-masing indikator
yang diukur dimana hasil tersebut menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari
nilai alpha (atau p>0.05).
Tabel 17 Nilai koefisien korelasi (rs) hubungan antara tingkat pendidikan dengan
motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa rural,
sub urban dan total keseluruhan tahun 2014
Motivasi menonton
Tingkat
pendidikan pada
Motivasi
Motivasi
Motivasi integrasi Motivasi
masing-masing
informasi
identitas dan interaksi sosial hiburan
desa
pribadi
Tingkat
0.061
0.294
0.229
-0.063
pendidikan pada
desa rural
Tingkat
-0.141
0.101
0.206
-0.315
pendidikan pada
desa sub urban
Tingkat
-0.053
0.195
0.194
-0.197
pendidikan pada
total keseluruhan
Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa keseluruhan responden
pada penelitian ini memiliki motivasi yang sama dalam menonton program acara
Merajut Asa Trans7 meskipun mereka memiliki tingkat pendidikan rendah
ataupun tinggi. Hal serupa juga terlihat pada responden di desa rural, dimana
responden yang berpendidikan rendah atau tinggi memiliki motivasi yang sama
dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7, baik motif dalam mencari
informasi, mengukuhkan identitas pribadi, menjalin integrasi dan interaksi sosial
di masyarakat, serta mencari hiburan. Begitupun dengan responden di desa sub
urban yaitu Desa Cikarawang, dimana baik responden yang berpendidikan rendah
atau tinggi memiliki motivasi yang sama dalam menonton program acara Merajut
Asa Trans7. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan isi tayangan Merajut Asa Trans7
yang menayangkan kisah-kisah inspiratif dan seringkali memberikan informasi
terkait topik yang diangkat sehingga apapun tingkat pendidikan khalayak yang
menontonnya tidak berpengaruh akan keinginan mereka untuk menonton acara
tersebut. Bahkan acara ini dianggap oleh sebagian responden merupakan salah
satu media penambah informasi bagi mereka. Melalui acara ini berbagai informasi
dan kisah yang menginspiratif dapat mereka peroleh sehingga dapat menambah
wawasan mereka akan topik yang sedang dibahas dalam setiap episodenya.
Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Purwatiningsih (2004), dimana menyebutkan bahwa tingkat pendidikan
merupakan salah satu variabel yang tidak terdapat hubungan nyata dengan motifmotif khalayak dalam menonton berita kriminal.

51

Hubungan Antara Jenis Pekerjaan dengan Motivasi Menonton Program
Acara Merajut Asa Trans7
Jenis pekerjaan merupakan tipe atau penggolongan pekerjaan yang
dilakukan oleh responden, dimana responden memperoleh penghasilan dari
pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Dalam hal ini akan terlihat apakah
perbedaan jenis pekerjaan berhubungan dengan motivasi menonton program acara
Merajut Asa Trans7 berupa motivasi informasi, motivasi identitas pribadi,
motivasi integrasi dan interaksi sosial, serta motivasi hiburan. Pengujian
hubungan antara jenis pekerjaan dengan masing-masing subvariabel motivasi
menonton program acara Merajut Asa Trans7 dilakukan dengan menggunakan Uji
Chi Square. Pada Tabel 18 menyajikan hasil uji statistik hubungan antara jenis
pekerjaan dengan motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa
rural dan desa sub urban. Pada keseluruhan atau total jumlah responden dua desa
yang digunakan dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak terdapat hubungan
nyata antara jenis pekerjaan dengan seluruh motivasi menonton program acara
Merajut Asa Trans7 (p>0.05).
Apabila dilihat dari perolehan hasil uji statistik pada masing-masing desa
didapatkan pula hasil yang sama. Pada desa rural maupun desa sub urban
diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara jenis kelamin dengan
seluruh jenis motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 dimana
seluruh nilai signifikansi hubungan antara variabel-variabel yang diuji
menunjukkan nilai lebih besar dari nilai alpha (p>0.05).
Tabel 18 Nilai koefisien hubungan antara jenis pekerjaan dengan motivasi
menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa rural, sub urban,
dan total keseluruhan tahun 2014
Motivasi menonton
Jenis
Motivasi Motivasi
Motivasi
Motivasi
pekerjaan
Koefisien informasi identitas integrasi dan hiburan
pada masingpribadi
interaksi
masing desa
sosial
2
Jenis
χ
0.480
0.240
0.718
2.571
pekerjaan
C
0.125
0.089
0.153
0.281
pada desa
rural
Jenis
χ2
0.000
1.714
1.714
0.286
pekerjaan
C
0.000
0.232
0.232
0.097
pada desa
sub urban
Jenis
χ2
0.230
0.480
0.121
0.571
pekerjaan
C
0.062
0.089
0.045
0.097
pada total
keseluruhan
Keterangan:
χ2 : nilai Chi Square
C : koefisien kontingensi
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Hasil ini menandakan bahwa baik responden dengan jenis pekerjaan di
bidang pertanian maupun non pertanian memiliki motivasi yang sama baik dalam
mencari informasi, membangun dan memahami identitas pribadi, menjalin
integrasi dan interaksi sosial, serta mencari informasi. Hal ini dapat dikaitkan
dengan isi tayangan dalam program acara Merajut Asa Trans7 yang tidak selalu
menayangkan kisah seorang tokoh dengan tema pertanian saja namun seringkali
tema secara umum yang diangkat dalam tiap episode, seperti tema lingkungan
ataupun kepedulian akan kesehatan masyarakat. Beragamnya tema yang
dihadirkan dalam program acara Merajut Asa Trans7 membuat semua kalangan
dengan tidak memandang jenis pekerjaannya dapat menyaksikan program acara
ini.
Hubungan Antara Tingkat Pendapatan dengan Motivasi Menonton Program
Acara Merajut Asa Trans7
Tingkat pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang didapatkan
responden dalam melakukan pekerjaannya. Pengujian hubungan antara tingkat
pendapatan dengan motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7
dilakukan dengan menggunakan uji korelasi rank Spearman. Tabel 19
menunjukkan apakah terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan seluruh
jenis motivasi menonton program acara Merajut Asa pada responden di desa
rural, desa sub urban, dan total keseluruhan responden dari kedua desa.
Tabel 19 Nilai koefisien korelasi (rs) hubungan antara tingkat pendapatan dengan
motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa rural,
sub urban dan total keseluruhan tahun 2014
Motivasi menonton
Tingkat
pendapatan pada
Motivasi
Motivasi
Motivasi integrasi Motivasi
masing-masing
informasi
identitas dan interaksi sosial hiburan
desa
pribadi
Tingkat
0.056
0.236
-0.071
-0.071
pendapatan pada
desa rural
Tingkat
0.266
0.371*
-0.016
0.142
pendapatan pada
desa sub urban
Tingkat
0.167
0.325*
-0.046
0.067
pendapatan pada
total keseluruhan
Keterangan: * : berhubungan nyata pada nilai signifikansi p<0.05

Pada Tabel 19 diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara
tingkat pendapatan dengan motivasi informasi, motivasi integrasi dan interaksi
sosial, serta motivasi hiburan pada total keseluruhan responden di kedua desa. Hal
ini dapat dilihat dari nilai signifikansi hubungan tersebut menunjukkan nilai yang
lebih besar dari nilai alpha (p>0.05). Responden yang memiliki tingkat
pendapatan rendah, sedang, maupun tinggi memiliki motivasi yang sama dalam
mencari informasi, menjalin integrasi dan interaksi sosial, serta mencari hiburan
melalui program acara Merajut Asa Trans7. Sementara, antara tingkat pendapatan
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dengan motivasi identitas pribadi memiliki hubungan nyata, dimana nilai
signifikansi hubungan antara keduanya yaitu 0.011 atau lebih kecil dari nilai alpha
(p<0.05). Koefisien korelasi yang didapatkan dari uji statistik hubungan nyata
antara tingkat pendapatan dengan motivasi identitas pribadi ialah 0.325 sehingga
dapat dinyatakan hubungan kedua variabel tersebut memiliki arah yang positif.
Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa responden yang
berpendapatan rendah maka memiliki motivasi identitas pribadi yang rendah pula
dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7. Sementara, semakin tinggi
tingkat pendapatan responden maka responden memiliki motivasi identitas pribadi
yang tinggi pula dalam menonton acara tersebut. Hal ini dikarenakan program
acara Merajut Asa seringkali menayangkan episode terkait usaha kecil milik suatu
masyarakat yang berkembang bahkan menguntungkan masyarakat, sehingga
membuat responden ingin membandingkan perilakunya sehari-hari dengan
perilaku tokoh yang diangkat dalam acara tersebut. Keberhasilan seorang tokoh
dalam membangun usahanya yang ditampilkan dalam acara Merajut Asa Trans7
membuat responden ingin membandingkan usaha yang telah dilakukannya
sendiri, bahkan terkait dengan pendapatan yang dihasilkan.
Apabila dilihat dari hasil uji statistik pada masing-masing desa dalam
Tabel 19, diketahui pula bahwa di Desa Purwabakti sebagai desa rural tidak
terdapat hubungan nyata antara tingkat pendapatan dengan seluruh jenis motivasi
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Terlihat dari nilai signifikansi yang
diperoleh adalah lebih besar dari nilai alpha (p>0.05). Hal ini menandakan di desa
rural baik responden yang memiliki tingkat pendapatan rendah, sedang ataupun
tinggi tidak memiliki perbedaan motivasi menonton program acara Merajut Asa
Trans7 terkait pencarian informasi, penguatan identitas pribadi, menjalin integrasi
dan interaksi sosial, serta pencarian hiburan.
Berbeda dengan desa rural, pada Desa Cikarawang sebagai desa sub
urban diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat pendapatan
dengan motivasi informasi, motivasi integrasi dan interaksi sosial, serta motivasi
hiburan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa baik responden dengan tingkat
pendapatan rendah, sedang, atau tinggi tetap memiliki motivasi yang sama untuk
mencari informasi, menjalin integrasi dan interaksi sosial, serta mencari hiburan
melalui menonton program acara Merajut Asa Trans7. Namun, pada Tabel 19
terlihat bahwa terdapat hubungan nyata antara tingkat pendapatan responden di
desa sub urban dengan motivasi identitas pribadi, dimana nilai signifikansi berada
di bawah nilai alpha (p<0.05) yakni 0.044. Koefisien korelasi yang didapatkan
dari uji statistik hubungan antara tingkat pendapatan dengan motivasi identitas
pribadi di desa sub urban ialah 0.371 sehingga dapat dinyatakan hubungan kedua
variabel tersebut memiliki arah yang positif.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa responden yang
berpendapatan rendah maka memiliki motivasi identitas pribadi yang rendah pula
dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7. Responden dengan tingkat
pendapatan sedang diketahui memiliki motivasi identitas pribadi yang tinggi.
Begitu pula dengan responden yang memiliki tingkat pendapatan pada kategori
tinggi, maka memiliki motivasi identitas pribadi yang tinggi pula dalam menonton
program acara Merajut Asa Trans7. Hal ini dapat dikaitkan dengan tayangan
Merajut Asa Trans7 dengan kisah inspiratif seorang tokoh disuatu masyarakat
dapat semakin menguatkan identitas pribadi seseorang dalam menontonnya dan
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menjadi sebagai suatu bahan perbandingan akan perilaku yang dilakukannya
selama ini.

Ringkasan
Berdasarkan pembahasan dalam bab ini diperoleh hasil bahwa beberapa
karakteristik khalayak berhubungan nyata dengan motivasi responden dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Pada keseluruhan jumlah
responden di kedua desa diketahui bahwa terdapat hubungan nyata antara jenis
kelamin dengan motivasi identitas pribadi, jenis kelamin dengan motivasi
integrasi dan interaksi sosial, serta tingkat pendapatan dengan motivasi identitas
pribadi. Pada responden di desa rural yaitu Desa Purwabakti diketahui bahwa
hubungan nyata hanya terdapat pada variabel jenis kelamin dengan motivasi
identitas pribadi responden di desa tersebut dalam menonton program acara
Merajut Asa Trans7. Sementara, pada responden di desa sub urban yaitu Desa
Cikarawang diketahui bahwa terdapat hubungan nyata antara tingkat pendapatan
dengan motivasi identitas pribadi responden di desa tersebut. Oleh karena itu,
hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa “karakteristik khalayak (usia,
jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan)
berhubungan nyata dengan motivasi khalayak (motivasi informasi, motivasi
identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial, dan motivasi hiburan)
dalam menonton program acara Merajut Asa Trans 7” tidak sepenuhnya dapat
diterima. Hal ini dikarenakan tidak semua subvariabel pada karakteristik khalayak
memiliki hubungan nyata dengan subvariabel motivasi menonton, baik pada
responden di desa rural, desa sub urban, maupun pada total keseluruhan di kedua
desa tersebut.
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KARAKTERISTIK LINGKUNGAN KHALAYAK DALAM
MENONTON PROGRAM ACARA MERAJUT ASA TRANS7
Karakteristik Lingkungan
Selain karakteristik khalayak berdasarkan demografi, karakteristik
lingkungan juga diduga dapat berhubungan dengan motivasi khalayak dalam
menonton suatu tayangan acara televisi. Karakteristik lingkungan digunakan
untuk melihat bagaimana lingkungan dari luar diri responden dapat berhubungan
dengan motivasi responden dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Variabel yang digunakan untuk mengetahui karakteristik lingkungan ini dibagi
menjadi dua variabel yaitu tingkat interaksi responden dengan teman dan tingkat
interaksi responden dengan keluarga. Pada Tabel 20 disajikan komposisi jumlah
dan persentase responden berdasarkan karakteristik lingkungan di masing-masing
desa dan gabungan antara kedua desa.
Tabel 20 Jumlah dan persentase responden berdasarkan karakteristik lingkungan
di desa rural dan desa sub urban tahun 2014
Desa Purwabakti Desa Cikarawang
Total
Karakteristik
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Lingkungan
%
%
%
(orang)
(orang)
(orang)
Tingkat interaksi
dengan teman
Rendah
14
46.70
27
90.00
41
68.33
Tinggi
16
53.30
3
10.00
19
31.67
Tingkat interaksi
dengan keluarga
Rendah
10
33.30
15
50.00
25
41.70
Tinggi
20
66.70
15
50.00
35
58.30
Berdasarkan Tabel 20, pada keseluruhan jumlah responden dari kedua
desa didapatkan hasil yang menyatakan bahwa tingkat interaksi dengan teman
cenderung rendah, dimana mencapai 68.33 persen. Pada Tabel 21 juga
menunjukkan bahwa tingkat interaksi responden dengan teman dalam menonton
program acara Merajut Asa Trans7 di Desa Purwabakti sebagai desa rural
cenderung dalam kategori tinggi yaitu sebesar 53.3 persen. Sementara, di Desa
Cikarawang sebagai desa sub urban, tingkat interaksi dengan teman cenderung
rendah, dimana sebanyak 90 persen responden memiliki tingkat interaksi dengan
teman pada kategori rendah dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Pada Tabel 21 juga menunjukkan bahwa tingkat interaksi dengan keluarga
pada keseluruhan jumlah responden cenderung termasuk pada kategori tinggi
yang mencapai 58.3 persen. Apabila dilihat dari masing-masing desa, diketahui
bahwa pada desa rural tingkat interaksi responden dengan keluarga dalam
menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7 tergolong dalam kategori tinggi
yakni mencapai 66.7 persen. Sementara, pada desa sub urban tingkat interaksi
responden dengan keluarga relatif seimbang, dimana kategori rendah dan tinggi
sama-sama mencapai hasil 50 persen. Hal ini menandakan bahwa tingkat interaksi
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dengan keluarga dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7 cenderung
lebih tinggi pada responden di desa rural dibandingkan desa sub urban.
Persentase antara rendah atau tinggi tingkat interaksi responden dengan
teman atau keluarga di kedua desa sebenarnya tidak terlalu berbeda. Hal ini dapat
disebabkan sebagian dari responden mengaku bahwa teman dan keluarga tidak
mempengaruhi mereka untuk menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Sebagian dari responden mengaku mengetahui dan menonton program acara
Merajut Asa Trans7 setelah mereka tidak sengaja melihatnya sendiri ketika
sedang menonton televisi. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu responden di
desa rural:
“Saya nonton Merajut Asa waktu itu karena ga sengaja aja lihat
pas lagi santai, saya coba nonton ternyata acaranya bagus dan
memotivasi orang buat lebih maju ngebangun masyarakatnya.”
(MHR 24 tahun)

Hubungan Antara Karakteristik Lingkungan dengan Motivasi Menonton
Program Acara Merajut Asa Trans7
Interaksi merupakan salah satu aktivitas sosial yang tidak pernah lepas dari
kehidupan manusia sehari-hari. Terjalinnya suatu interaksi dapat pula
mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, salah satunya
menonton suatu program acara televisi. Subbab ini membahas mengenai apakah
tingkat interaksi khalayak dengan teman atau keluarga terdapat hubungan nyata
dengan motivasi khalayak dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7
pada khalayak di desa rural dan desa sub urban. Tabel 21 menyajikan hasil uji
statistik berupa nilai koefisien hubungan antara karakteristik lingkungan dengan
motivasi menonton.
Tabel 21 Nilai koefisien korelasi (rs) hubungan antara karakteristik lingkungan
dengan motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa
rural, sub urban, dan total keseluruhan tahun 2014
Motivasi menonton
Motivasi
Motivasi
Motivasi
Motivasi
Karakteristik
Tipe desa
informasi
identitas
integrasi dan
hiburan
lingkungan
pribadi
interaksi
sosial
Tingkat
Rural
0.331
0.267
-0.157
0.321
interaksi
Sub urban
0.045
0.312
0.134
0.024
dengan
Total
0.221
0.228
0.040
0.180
teman
Tingkat
Rural
-0.350
-0.141
-0.098
0.000
interaksi
Sub urban
0.000
-0.267
0.267
-0.073
dengan
Total
-0.152
-0.209
0.119
-0.037
keluarga
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Hubungan Antara Tingkat Interaksi dengan Teman dan Motivasi Menonton
Program Acara Merajut Asa Trans7
Tingkat interaksi dengan teman diartikan sebagai seberapa jauh interaksi
responden dengan teman sehingga responden menjadi mengetahui, tertarik, dan
mengikuti teman mereka untuk menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7.
Pada Tabel 21 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat
interaksi dengan teman dengan seluruh motivasi menonton program acara Merajut
Asa Trans7 baik di desa rural, desa sub urban maupun secara keseluruhan jumlah
responden di kedua desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan
nilai signifikansi lebih dari nilai alpha (p>0.05) antara interaksi dengan teman
dengan setiap jenis motivasi menonton, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak
terdapat hubungan yang nyata antara keduanya. Dengan demikian, baik tingkat
interaksi dengan teman tergolong kategori rendah atau pun tinggi, responden pada
desa rural memiliki motivasi yang sama dalam menonton program acara Merajut
Asa Trans7. Begitu pula dengan responden pada desa sub urban dimana apapun
kategori tingkat interaksi dengan teman, responden memiliki motivasi yang sama
dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Hasil ini didukung dengan pernyataan beberapa responden yang
mengatakan bahwa teman atau keluarga tidak mempengaruhi mereka ketika
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Sebagian responden menyatakan
pula bahwa keinginan menonton program acara Merajut Asa ialah keputusan dari
responden sendiri. Salah satu responden pun mengaku jarang membicarakan
program acara televisi dengan teman atau tetangga terkecuali mengenai program
acara hiburan atau berita:
“Kalau sama temen atau keluarga saya sih ga pernah ngomongin
acara di tv, palingan sama ibu-ibu aja kalau lagi ngumpul kadangkadang ngomongin gosip artis-artis itu juga, Teh” (NNH 34
tahun)
Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya oleh Kusumah (2010) yang menyatakan bahwa faktor
ekstrinsik yaitu hubungan dengan teman memiliki pengaruh yang lemah dalam
menonton Megaswara TV, meskipun motivasi mereka tergolong tinggi dalam
menonton Megaswara TV tersebut.
Hubungan Antara Tingkat Interaksi dengan Keluarga dan Motivasi
Menonton Program Acara Merajut Asa Trans7
Tingkat interaksi dengan teman diartikan sebagai seberapa jauh interaksi
responden dengan keluarga dalam membicarakan mengenai program acara
Merajut Asa Trans7 sehingga responden menjadi mengetahui, tertarik, dan
mengikuti teman mereka untuk menyaksikan program acara tersebut. Tabel 21
menunjukkan apakah tingkat interaksi dengan keluarga memiliki hubungan nyata
dengan motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 pada responden
desa rural, desa sub urban, dan keseluruhan dari kedua desa. Pada Tabel 21
diketahui bahwa tingkat interaksi dengan keluarga tidak memiliki hubungan nyata
(p > 0.05) dengan motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 baik di
desa rural maupun desa sub urban. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan

58

uji rank Spearman, nilai signifikansi dari hubungan antara tingkat interaksi
keluarga dengan seluruh jenis motivasi menonton responden berada pada nilai
lebih dari nilai alpha (p>0.05), sehingga dikatakan tidak terdapat hubungan nyata
antara keduanya. Baik di desa rural maupun desa sub urban memiliki motivasi
yang sama dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7 meskipun tingkat
interaksi mereka dengan keluarga tergolong tinggi ataupun rendah.
Seperti pada subbab sebelumnya, sebagian responden pada kedua desa
mengaku bahwa teman atau keluarga bukanlah suatu faktor yang mempengaruhi
mereka dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7. Meskipun ada pula
beberapa responden yang mengaku tak sengaja menonton acara tersebut karena
keluarganya juga menonton program acara Merajut Asa Trans7 sehingga ia pun
ikut menontonnya. Salah satunya ialah YT (36 tahun), warga Desa Cikarawang
yang mengaku menonton acara ini setelah salah satu anggota keluarga juga
menonton acara tersebut:
“Oh iya Teh saya tahu kalau acara Merajut Asa mah dari anak
saya yang suka nonton Trans7, kebetulan suka juga sama acara
itu. Saya ikutan aja nonton, lumayan abis beberes rumah sekalian
istirahat sambil nonton juga” (YT 36 tahun)
Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian ini, pada hasil penelitian yang
dilakukan Kusumah (2010) menyatakan bahwa pengaruh keluarga tidak memiliki
hubungan nyata dengan motivasi informasi, motivasi identitas pribadi, dan
motivasi hiburan dalam menonton Megaswara TV. Namun, ternyata terdapat
hubungan nyata antara keluarga dengan motivasi integrasi dan interaksi sosial
meskipun hubungan tersebut lemah dan searah.

Ringkasan
Pada pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa karakteristik
lingkungan baik tingkat interaksi dengan teman maupun tingkat interaksi dengan
keluarga tidak terdapat hubungan nyata dengan seluruh jenis motivasi menonton
program acara Merajut Asa Trans7. Hasil ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji
statistik pada masing-masing desa, baik desa rural, desa sub urban, maupun
keseluruhan total responden dari kedua desa tersebut yang menunjukkan hasil
signifikansi lebih besar dari nilai alpha sehingga antara subvariabel tidak terdapat
hubungan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa
“karakteristik lingkungan (tingkat interaksi dengan teman dan tingkat interaksi
dengan keluarga) berhubungan nyata dengan motivasi khalayak (motivasi
informasi, motivasi identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial, dan
motivasi hiburan) dalam menonton program acara Merajut Asa Trans 7” tidak
dapat diterima. Hal ini dikarenakan semua subvariabel pada karakteristik
lingkungan tidak memiliki hubungan nyata dengan semua subvariabel motivasi
menonton, baik pada responden di desa rural, desa sub urban, maupun pada total
keseluruhan di kedua desa tersebut.
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PERILAKU MENONTON
PROGRAM ACARA MERAJUT ASA TRANS7
Perilaku Menonton
Perilaku menonton merupakan tindakan yang dilakukan responden dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Perilaku menonton responden
dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua hal yakni frekuensi menonton dan
durasi menonton. Frekuensi menonton merupakan tingkat keseringan responden
dalam menonton tayangan Merajut Asa Trans7 dalam satu bulan terakhir.
Program acara Merajut Asa ini ditayangkan pada setiap hari Jumat pukul 15.15
WIB. Sementara, durasi menonton merupakan lamanya waktu responden untuk
menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7 dalam satu kali penayangannya.
Program acara Merajut Asa ini disiarkan selama 30 menit setiap kali
penayangannya. Pada Gambar 4 disajikan persentase responden berdasarkan
frekuensi menonton dan durasi menonton Merajut Asa Trans7 pada keseluruhan
jumlah responden dari kedua desa.
Tinggi
(38.33%)

Sering
(40%)

Jarang
(60%)
A

Rendah
(61.67%)
B

Gambar 4 Persentase responden secara keseluruhan berdasarkan frekuensi (A) dan durasi
menonton (B) program acara Merajut Asa Trans7 tahun 2014

Pada Gambar 4 (A) diketahui bahwa frekuensi menonton Merajut Asa
Trans7 pada keseluruhan responden di dua desa tergolong pada kategori jarang,
yakni mencapai 60 persen. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden
menonton program acara Merajut Asa hanya 1 atau 2 kali dalam satu bulan
terakhir. Beberapa responden mengaku bahwa tidak setiap minggu mereka
menonton program acara tersebut karena program acara tersebut bukanlah
keharusan bagi mereka untuk menontonnya. Selain itu, adanya kesibukan lain
yang dimiliki responden juga menjadikan responden tidak selalu menyaksikan
program acara ini pada setiap minggunya.
Pada Gambar 4 (B) diketahui pula bahwa durasi menonton program acara
Merajut Asa Trans7 pada keseluruhan responden di dua desa juga tergolong
dalam kategori rendah yakni mencapai 61.67 persen. Sebagian responden
mengaku bahwa mereka menyaksikan program acara tidak sampai selesai atau
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kurang dari 15 menit. Rendahnya durasi atau waktu responden dalam menonton
program acara Merajut Asa Trans7 dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah
satunya seringkali anak-anak dari beberapa responden ingin menonton acara lain
seperti kartun pada jam tayang yang sama dengan program acara Merajut Asa
Trans7.
Frekuensi Menonton
Frekuensi menonton adalah tingkat keseringan khalayak dalam
menyaksikan program acara televisi. Frekuensi menonton dikategorikan jarang
apabila responden menonton program acara Merajut Asa Trans7 hanya 1-2 kali
dalam satu bulan terakhir. Sementara, frekuensi menonton dikategorikan sering
apabila responden menonton acara tersebut 3-4 kali dalam satu bulan terakhir.
Pada Gambar 5 disajikan persentase responden berdasarkan frekuensi menonton
program acara Merajut Asa Trans7 di Desa Purwabakti dan Desa Cikarawang.
Sering
(36.70%)

Sering
(43.30%)

Jarang
(56.70%)
A

Jarang
(63.30%)
B

Gambar 5 Persentase responden berdasarkan frekuensi menonton program acara Merajut
Asa Trans7 di Desa Purwabakti (A) dan Desa Cikarawang (B) tahun 2014

Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa baik responden di desa rural
maupun desa sub urban memiliki frekuensi menonton program acara Merajut Asa
Trans7 dalam kategori jarang. Terlihat di Desa Purwabakti sebagai desa rural
frekuensi menonton dalam kategori jarang mencapai 56.7 persen, dan sisanya
termasuk dalam kategori sering mencapai 43.3 persen. Sementara, di desa sub
urban yaitu Desa Cikarawang, responden yang memiliki frekuensi menonton
dalam kategori jarang mencapai 63.3 persen, dan sisanya sebesar 36.7 persen
termasuk ke dalam kategori sering.
Sebagian besar responden memiliki frekuensi menonton Merajut Asa
Trans7 dalam kategori jarang karena acara tersebut bukanlah satu-satunya acara
yang ingin mereka tonton pada jam tayang serupa. Hadirnya program acara
Merajut Asa Trans7 yang hanya ditayangkan satu kali dalam seminggu juga
membuat mereka lupa untuk menontonnya karena tidak rutin ditayangkan setiap
hari. Berdasarkan jam tayang program acara Merajut Asa Trans7, pembagian
waktu siaran program acara ini termasuk bagian siang hari dimana berada pada
jam 12.00-16.00 dan audiens yang tersedia di jam ini pada umumnya ialah
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karyawan yang sedang beristirahat di rumah atau pelajar yang pulang dari sekolah
(Peter K. Pringle et al 1991 seperti yang dikutip Morissan 2009). Terkait dengan
jam tayang program acara ini, sebagian responden menyatakan bahwa jam tayang
acara Merajut Asa Trans7 ini dirasakan kurang tepat dikarenakan pada jam
tersebut sebagian warga masih banyak yang bekerja sehingga tidak bisa
menyaksikan program acara tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan
responden, sebagian dari responden menyatakan bahwa akan lebih baik apabila
program acara Merajut Asa Trans7 dapat ditayangkan pada malam atau tengah
hari menjelang siang. Berdasarkan tipe pembagian waktu siaran dan ketersediaan
audiens yang dinyatakan Peter K. Pringle et al (1991) sebagaimana yang telah
dikutip oleh Morissan (2009), akan lebih tepat bagi responden apabila program
acara ini ditayangkan pada waktu awal malam (early evening) yaitu jam 18.0019.00 dimana hampir sebagian besar audiens sudah berada di rumah atau pada
waktu jelang siang yaitu antara jam 09.00-12.00 dimana audien yang tersedia
ialah ibu rumah tangga, pensiunan, dan karyawan yang bertugas secara bergiliran.
Hal ini diungkapkan oleh salah satu responden di desa rural:
“Menurut saya sih kalau bisa acaranya jangan ditayangkan jam
segitu, karena masyarakat desa khususnya warga sini kalau jam
segitu masih pada kerja. Mungkin bisa ditayangkan lebih sore
menjelang Maghrib atau malam biar acara sebagus itu bisa
ditonton orang lebih banyak lagi” (UJ 43 tahun).
Durasi Menonton
Durasi menonton merupakan lamanya waktu yang diluangkan khalayak
untuk menyaksikan suatu program acara di televisi. Durasi menonton dikatakan
rendah apabila responden hanya menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7
selama 15 menit. Sementara, durasi menonton dikatakan tinggi apabila responden
menonton selama 30 menit atau menonton dari awal hingga akhir acara. Berikut
akan diketahui persentase responden di desa rural dan desa sub urban
berdasarkan frekuensi menonton pada Gambar 6.
Tinggi
(36.70%)

Tinggi
(40.00%)

Rendah
(63.30%)

Rendah
(60.00%)

A
B
Gambar 6 Persentase responden berdasarkan durasi menonton program acara Merajut
Asa Trans7 di Desa Purwabakti (A) dan Desa Cikarawang (B) tahun 2014
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Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa baik responden di desa rural
maupun desa sub urban sama-sama memiliki durasi menonton yang tergolong
rendah dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7. Hal ini terlihat dari
durasi menonton pada kategori rendah mencapai 63.3 persen untuk desa rural dan
60 persen untuk desa sub urban. Sementara, durasi menonton pada kategori tinggi
mencapai 36.7 persen untuk desa rural dan 40 persen untuk desa sub urban.
Rendahnya durasi menonton Merajut Asa Trans7 di kedua desa dapat disebabkan
oleh beberapa faktor, seperti keinginan untuk menonton program acara lain di jam
yang sama, sedang melakukan aktivitas lain pada jam tersebut, atau salah satu
keluarga ingin menonton acara lain sehingga tidak menonton program acara
Merajut Asa Trans7 secara keseluruhan.

Hubungan Antara Motivasi Menonton dengan Perilaku Menonton Program
Acara Merajut Asa Trans7
Setelah khalayak termotivasi untuk menonton suatu tayangan televisi,
maka akan terbentuk perilaku menonton tayangan televisi tersebut. Motivasi
menonton tersebut diduga berhubungan dengan frekuensi atau durasi khalayak
menyaksikan suatu program acara televisi. Pada subbab ini membahas mengenai
apakah motivasi menonton berhubungan nyata dengan perilaku menonton berupa
frekuensi dan durasi menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Hubungan Antara Motivasi Menonton dengan Frekuensi Menonton
Program Acara Merajut Asa Trans7
Kebutuhan akan memperoleh informasi hingga hiburan membuat khalayak
termotivasi untuk menyaksikan suatu program acara televisi guna memenuhi
kebutuhannya tersebut. Terbentuknya motivasi khalayak dalam menyaksikan
suatu program acara di televisi diduga dapat berhubungan dengan frekuensi
mereka dalam menonton program acara tersebut. Frekuensi khalayak dalam
menonton suatu program acara televisi diduga pula akan semakin sering apabila
isi tayangan dalam program yang disaksikan sesuai dengan kebutuhan khalayak.
Pada penelitian ini, pengujian hubungan antara masing-masing subvariabel
motivasi menonton dengan frekuensi menonton program acara Merajut Asa
Trans7 dilakukan dengan menggunakan uji korelasi rank Spearman. Pada Tabel
22 menyajikan hasil uji statistik rank Spearman hubungan nyata antara motivasi
menonton dengan frekuensi menonton pada responden di desa rural dan desa sub
urban.
Tabel 22 menunjukkan bahwa pada keseluruhan jumlah total responden di
kedua desa diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara motivasi
integrasi dan interaksi sosial dan motivasi hiburan dengan frekuensi menonton
program acara Merajut Asa Trans7. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi yang
berada di atas atau lebih besar dari nilai alpha (p>0.05). Berdasarkan hasil tersebut
dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan motivasi untuk menjalin integrasi dan
interaksi sosial dan mencari hiburan melalui program acara Merajut Asa Trans7
dengan frekuensi menonton responden. Namun, terdapat hubungan nyata antara
motivasi informasi dan motivasi identitas pribadi dengan frekuensi menonton
program acara Merajut Asa Trans7. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik rank
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Spearman yang menunjukkan nilai signifikansi antara variabel tersebut berada di
bawah nilai alpha (p<0.05) yaitu 0.038 untuk hubungan nyata antara motivasi
informasi dengan frekuensi menonton dan 0.003 untuk hubungan nyata antara
motivasi identitas pribadi dengan frekuensi menonton. Kedua hubungan tersebut
memiliki arah hubungan nyata yang positif, dimana terlihat dari nilai koefisien
korelasi yang menunjukkan angka positif yaitu 0.268 untuk hubungan motivasi
informasi dengan frekuensi menonton dan 0.381 untuk hubungan motivasi
identitas pribadi dengan frekuensi menonton.
Tabel 22 Nilai koefisien korelasi (rs) hubungan antara motivasi menonton dengan
frekuensi menonton Merajut Asa Trans7 di desa rural, sub urban, dan
total keseluruhan tahun 2014
Frekuensi menonton
Motivasi menonton
Rural
Sub urban
Total
Motivasi informasi
0.333
0.198
0.268*
Motivasi identitas pribadi
0.740*
0.018
0.381*
Motivasi integrasi dan
0.107
0.120
0.123
interaksi sosial
Motivasi hiburan
0.161
-0.045
0.059
Keterangan: * : berhubungan nyata pada p<0.05

Berdasarkan hasil uji statistik tersebut dapat diartikan bahwa responden
yang memiliki motivasi informasi tinggi dalam menonton program acara Merajut
Asa Trans7, maka akan semakin sering pula frekuensi responden dalam menonton
program acara tersebut. Sebaliknya, apabila responden memiliki motivasi
infomasi yang rendah, maka akan semakin jarang frekuensi responden dalam
menonton program acara tersebut. Hal ini menandakan berbedanya motivasi
responden dalam mencari informasi dalam menonton program acara Merajut Asa
Trans7 akan menentukan frekuensi responden untuk menonton acara tersebut.
Selain itu, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan pula bahwa responden
yang memiliki motivasi identitas pribadi tinggi dalam menonton program acara
Merajut Asa Trans7 maka semakin sering pula frekuensi responden dalam
menonton acara tersebut. Sementara, responden dengan motivasi identitas pribadi
yang rendah, maka memiliki frekuensi menonton yang jarang terhadap program
acara Merajut Asa Trans7. Hal ini menandakan perbedaan motivasi responden
dalam menguatkan identitas pribadi, menemukan model perilaku,
mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain dan meningkatkan pemahaman
tentang diri sendiri melalui program acara Merajut Asa Trans7 menentukan pula
frekuensi responden dalam menonton program acara tersebut setiap minggunya.
Terkait dengan isi tayangan, responden yang memiliki motivasi identitas tinggi
akan semakin ingin membandingkan perilakunya sehari-hari dengan orang lain
seperti kisah seorang tokoh yang ditayangkan pada tiap episode Merajut Asa.
Dengan begitu, ia akan semakin sering menonton acara tersebut untuk
menyaksikan kisah tokoh-tokoh yang inspiratif tersebut karena responden merasa
dapat lebih memahami diri sendiri dan membandingkan perilakunya dengan orang
lain melalui tayangan Merajut Asa Trans7.
Apabila dilihat dari masing-masing desa, Tabel 24 juga menunjukkan
bahwa pada Desa Purwabakti sebagai desa rural tidak terdapat hubungan nyata
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antara motivasi menonton berupa motivasi informasi, motivasi integrasi dan
interaksi sosial, dan motivasi hiburan dengan frekuensi menonton program acara
Merajut Asa Trans7, dimana dapat terlihat dari nilai signifikasi yang diperoleh
yakni lebih besar dari nilai alpha (p>0.05) untuk semua korelasi antara variabelvariabel yang tidak terdapat hubungan tersebut. Hal ini menandakan bahwa tidak
terdapat perbedaan antara hampir semua motivasi dengan frekuensi menonton.
Kebutuhan responden dalam mencari informasi, menjalin integrasi dan interaksi
sosial dengan masyarakat, serta mencari hiburan tidak membuat responden
menjadi sering menonton program acara Merajut Asa Trans7. Responden
memiliki kesempatan atau cara lain untuk memperoleh informasi hingga hiburan
sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini diungkapkan oleh salah satu
responden di desa sub urban:
“Sebenernya mah kalo saya nonton tv sih jarang ya, kecuali acara
berita aja neng di TvOne atau MetroTV buat cari informasi atau
berita politik. Saya kan juga suka bantu-bantu di tani ya Neng, jadi
kalo mau dapet informasi tentang pertanian saya mah sukanya
denger radio apa tuh yang tentang pertanian. Radio Pertanian
Ciawi ya Neng namanya kalau ga salah” (NP 54 tahun)
Sementara itu, diketahui bahwa terdapat hubungan nyata antara motivasi
identitas pribadi dengan frekuensi menonton Merajut Asa Trans7 pada responden
di desa rural yaitu Desa Purwabakti. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai
signifikansi yang berada di bawah nilai alpha (p=0.000<0.05) antara hubungan
motivasi identitas pribadi dengan frekuensi menonton. Hubungan nyata antara
kedua variabel tersebut memiliki arah yang positif dimana nilai koefisien korelasi
yang menunjukkan angka positif yaitu 0.740.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden yang memiliki
motivasi identitas pribadi yang tinggi cenderung menonton program acara Merajut
Asa Trans7 dengan frekuensi yang sering. Sementara, responden yang memiliki
motivasi identitas pribadi yang rendah cenderung menonton program acara
Merajut Asa Trans7 dengan frekuensi yang jarang. Hal ini menandakan bahwa
perbedaan motivasi identitas pribadi responden di desa rural menentukan
frekuensi responden dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7 pada
setiap penayangannya.
Tak jauh berbeda dengan desa rural, diketahui bahwa pada Desa
Cikarawang sebagai desa sub urban tidak terdapat hubungan nyata (p>0.05)
antara seluruh jenis motivasi menonton dengan frekuensi responden dalam
menonton Merajut Asa Trans7. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya
motivasi responden di desa sub urban dalam mencari informasi, mencari identitas
pribadi, menjalin integrasi dan interaksi sosial, dan mencari hiburan belum
mampu dapat membuat frekuensi menonton yang sering ataupun jarang dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Hal ini dikarenakan responden
dapat memperoleh informasi, memperkuat identitas pribadi, menjalin integrasi
dan interaksi sosial dan mencari hiburan melalui program-program acara televisi
lain sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
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Hubungan Antara Motivasi Menonton dengan Durasi Menonton Program
Acara Merajut Asa Trans7
Durasi menonton diartikan sebagai lamanya waktu yang diluangkan
khalayak dalam menyaksikan suatu program acara televisi. Terbentuknya suatu
motivasi khalayak dalam menyaksikan suatu program acara di televisi diduga
dapat berhubungan dengan durasi mereka dalam menonton program acara
tersebut. Pengujian hubungan antara masing-masing subvariabel motivasi
menonton dengan durasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 dilakukan
dengan menggunakan uji rank Spearman. Pada Tabel 23 menyajikan hasil uji
statistik rank Spearman yang menunjukkan hasil uji statistik hubungan nyata
antara motivasi menonton dengan durasi menonton pada responden di desa rural
dan desa sub urban. Pada Tabel 23 menunjukkan bahwa baik di desa rural, desa
sub urban, maupun keseluruhan responden di kedua desa tidak terdapat hubungan
nyata (p > 0.05) antara seluruh jenis motivasi dengan durasi menonton responden.
Hal ini mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan motivasi dalam
memperoleh informasi, menguatkan identitas pribadi, menjalin integrasi dan
interaksi sosial, maupun mencari informasi dengan durasi atau lamanya waktu
yang responden luangkan untuk menonton program acara Merajut Asa Trans7
pada setiap penayangannya.
Tabel 23 Nilai koefisien korelasi (rs) hubungan antara motivasi menonton dengan
durasi menonton Merajut Asa Trans7 di desa rural, sub urban, dan total
keseluruhan tahun 2014
Durasi menonton
Motivasi menonton
Rural
Sub urban
Total
Motivasi informasi
0.098
-0.028
0.031
Motivasi identitas pribadi
0.208
-0.191
0.008
Motivasi integrasi dan
0.005
0.055
0.024
interaksi sosial
Motivasi hiburan
-0.196
-0.089
-0.142
Kebutuhan untuk mendapatkan informasi hingga hiburan, baik mengenai
pertanian, kegiatan sosial lingkungan, dan pengembangan masyarakat dalam
tayangan Merajut Asa Trans7 tidak selalu membuat responden meluangkan
waktunya lebih lama dalam menonton acara tersebut. Kegiatan menonton
dilakukan oleh responden untuk mengisi waktu luang seusai beraktivitas,
termasuk dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7. Responden juga
berpeluang besar untuk menyaksikan program acara lain dari stasiun televisi
berbeda untuk memenuhi kebutuhannya.
Pada jam yang sama dengan program acara Merajut Asa Trans7, berbagai
stasiun televisi juga menayangkan program acara yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan khalayak dalam mendapatkan informasi, menguatkan identitas pribadi,
menjalin integrasi dan interaksi sosial, serta mendapatkan hiburan. Beberapa
stasiun televisi seperti Metro TV, TvOne, Mnc TV dan Indosiar menayangkan
program acara berita pada jam yang sama dengan Merajut Asa TRANS7, dimana
khalayak dapat memperoleh berbagai informasi secara luas melalui programprogram acara tersebut. Selain itu, stasiun televisi seperti TransTV, SCTV, AnTV,
dan Global TV pada jam yang sama dengan Merajut Asa Trans7 menayangkan
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program acara yang bersifat hiburan. Dengan demikian, responden di kedua desa
juga dapat memiliki peluang besar untuk menonton program acara televisi yang
lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak jarang pula responden yang mengaku
sering kali terganggu oleh anggota keluarga lain saat sedang menonton program
acara Merajut Asa Trans7. Hal ini diungkapkan oleh salah satu responden di Desa
Purwabakti:
“kalau nonton ga sampai selesai, selewat-lewat aja Teh, soalnya
kan suka rebutan sama anak-anak kepinginnya pada nonton
kartun”(MI 22 tahun)
Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu responden di Desa Cikarawang:
“Ah saya mah nontonnya suka ga sampe beres Teh, anak suka
pengen main PS kalau sore-sore teh kan baru pulang sekolah
soalnya, lagian tv nya juga cuma punya satu” (EN 43 tahun)

Ringkasan
Pada pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa beberapa motivasi
menonton berhubungan nyata dengan perilaku menonton responden terkait
frekuensi dan durasi responden dalam menonton program acara Merajut Asa
Trans7. Pada keseluruhan jumlah responden di kedua desa diketahui bahwa
terdapat hubungan nyata antara motivasi informasi dengan frekuensi menonton,
serta motivasi identitas pribadi dengan frekuensi menonton. Pada responden di
desa rural yaitu Desa Purwabakti diketahui bahwa hubungan nyata hanya terdapat
pada variabel motivasi identitas pribadi dengan frekuensi menonton program
acara Merajut Asa Trans7. Sementara, pada responden di desa sub urban yaitu
Desa Cikarawang diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara semua
jenis motivasi menonton dengan perilaku menonton baik frekuensi menonton
maupun durasi menonton program acara Merajut Asa Trans7. Oleh karena itu,
hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa “motivasi khalayak (motivasi
informasi, motivasi identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial, dan
motivasi hiburan) dalam menonton program acara Merajut Asa Trans 7
berhubungan nyata dengan perilaku menonton khalayak (frekuensi dan durasi
menonton)” tidak sepenuhnya dapat diterima. Hal ini dikarenakan tidak semua
subvariabel pada motivasi menonton memiliki hubungan nyata dengan
subvariabel perilaku menonton, baik pada responden di desa rural, desa sub
urban, maupun pada total keseluruhan di kedua desa tersebut.
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EFEK MENONTON
PROGRAM ACARA MERAJUT ASA TRANS7
Efek Menonton
Pada penelitian ini efek menonton dapat dibagi ke dalam beberapa aspek.
Aspek tersebut antara lain ialah efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif atau
behavioral. Pada penelitian ini, masing-masing efek dikategorikan kembali
menjadi dua kategori yakni rendah dan tinggi. Tabel 24 menyajikan komposisi
jumlah responden desa rural, desa sub urban, dan total secara keseluruhan
berdasarkan efek menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Tabel 24 Jumlah dan persentase responden berdasarkan efek menonton program
acara Merajut Asa Trans7 di desa rural, desa sub urban, dan
keseluruhan dua desa tahun 2014
Desa Purwabakti
Desa Cikarawang
Total
Efek Menonton
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Efek Kognitif
Rendah
22
73.30
21
70.00
43
71.67
Tinggi
8
26.70
9
30.00
17
28.33
Efek Afektif
Rendah
9
30.00
9
30.00
18
30.00
Tinggi
21
70.00
21
70.00
42
70.00
Efek Konatif
Rendah
30
100.00
27
90.00
57
95.00
Tinggi
0
0.00
3
10.00
3
5.00
Efek Kognitif
Efek kognitif dalam penggunaan media massa dapat diartikan sebagai
akibat yang ditimbulkan pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi
komunikan itu sendiri (Ardianto et al. 2012). Berdasarkan Tabel 24 diketahui
bahwa secara total responden di dua desa cenderung memiliki efek kognitif yang
rendah. Terbukti dari jumlah persentase pada efek kognitif dalam kategori rendah
mencapai sebesar 71.67 persen, sedangkan efek kognitf dalam kategori tinggi
hanya mencapai 28.33 persen dari jumlah keseluruhan responden di dua desa. Hal
ini menunjukkan bahwa dengan menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7
belum tentu memiliki efek kognitif yang tinggi terkait topik yang ditayangkan
dalam acara tersebut.
Apabila dilihat dari masing-masing desa diketahui pula hal yang serupa.
Pada Desa Purwabakti sebagai desa rural, responden cenderung memiliki efek
kognitif dalam kategori rendah, yaitu mencapai 73.3 persen. Sementara, efek
kognitif responden dalam kategori tinggi hanya mencapai 26.70 persen. Tidak
berbeda dengan desa rural, pada Tabel 24 juga diketahui bahwa responden di
Desa Cikarawang sebagai desa sub urban cenderung memiliki efek kognitif yang
rendah pula, yaitu mencapai 70 persen dan memiliki efek kognitif tinggi mencapai
30 persen. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa baik di desa rural
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maupun desa sub urban, belum tentu memiliki efek kognitif yang tinggi setelah
menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Program acara Merajut Asa Trans7 selain memaparkan kisah inspiratif
seorang tokoh pembaharu dan pembangun perubahan, seringkali pula
memberikan informasi terkait topik yang sedang diangkat pada tiap episode. Salah
satunya ialah pada episode “Menuai Rezeki dengan Mangrove”, dimana dalam
episode ini responden atau khalayak mendapatkan informasi bahwa menanam
mangrove di pesisir pantai dapat mengembalikan ekosistem pantai yang sempat
rusak dan sangat membantu nelayan dalam mendapatkan kembali ikan yang
sebelumnya sulit untuk didapatkan. Tentunya, dari setiap penayangan program
acara Merajut Asa Trans7 pasti membawa informasi bagi para penonton atau
khalayak yang menontonnya. Meskipun begitu, bukan berarti kognitif responden
dapat meningkat hanya dengan sekali menonton program acara Merajut Asa
Trans7. Hal ini terjadi karena beberapa hal, seperti tidak menyaksikan program
acara tersebut hingga selesai, tidak fokus saat menonton atau hanya selintas
menonton, atau tidak ingat informasi apa saja yang didapatkan karena tayangan
Merajut Asa yang disaksikan sudah lama berlalu.
Efek Afektif
Efek afektif dalam penggunaan televisi dapat diartikan sebagai suatu
akibat yang diharapkan dapat menimbulkan perasaan iba, haru, sedih, gembira,
marah dan sebagainya setelah menonton program acara di televisi. Berdasarkan
Tabel 24 diketahui bahwa secara total responden di dua desa cenderung memiliki
efek afektif tinggi yakni mencapai 70 persen dari jumlah total responden.
Responden secara keseluruhan yang memiliki efek afektif rendah hanya mencapai
30 persen dari jumlah total responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas
dari keseluruhan responden di kedua desa berpikir bahwa dengan menonton
program acara Merajut Asa Trans7 dapat membuat mereka lebih peka akan suatu
kondisi yang terjadi pada masyarakat di sekitarnya dengan melihat kondisi dan
perjuangan orang lain dari program acara televisi.
Pada responden di Desa Purwabakti sebagai desa rural diketahui bahwa
efek afektif sebagian besar responden di desa ini termasuk dalam kategori tinggi
dengan persentase 70 persen. Sementara, hanya 30 persen dari jumlah responden
di desa rural memiliki efek afektif dalam kategori rendah. Sama halnya dengan
desa rural, Desa Cikarawang sebagai desa sub urban juga diketahui bahwa efek
afektif sebagian besar responden di desa ini termasuk dalam kategori tinggi
dengan persentase 70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa baik responden di desa
rural maupun desa sub urban sama-sama memiliki efek afektif yang tinggi dalam
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Setelah menonton program acara
Merajut Asa Trans7, sebagian responden merasakan perasaan kagum, terharu dan
sedih atas kisah hidup dan perjuangan seorang tokoh inspiratif yang ditayangkan
dalam program acara tersebut. Salah satu responden di Desa Purwabakti pun
menyatakan hal yang serupa:
“Iya kemarin saya nonton Teh yang tentang ustadz ingin
membangun sekolah madrasah buat anak-anak di kampungnya
karena dia ga mau banyak yang buta huruf lagi di kampungnya
itu. Kagum banget sama perjuangan ustadz itu Teh walaupun
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banyak rintangan tetep aja ga menyerah, kalau kayak gitu patut
banget kan buat kita contoh.”(RSN 18 tahun)
Efek Konatif
Efek konatif atau behavioral merupakan akibat yang mungkin timbul pada
diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan (Ardianto et al 2012).
Pada Tabel 24 diketahui bahwa sebagian besar responden secara keseluruhan dari
dua desa memiliki efek konatif yang cenderung rendah. Terlihat pada Tabel 24
bahwa 95 persen dari jumlah keseluruhan responden memiliki efek konatif yang
rendah, dan hanya 5 persen responden secara keseluruhan memiliki efek konatif
tinggi. Hal ini membuktikan bahwa tayangan program acara Merajut Asa Trans7
yang dihadirkan setiap minggu belum dapat mempengaruhi responden dalam
bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang ditayangkan program acara
tersebut.
Hasil yang serupa juga didapatkan apabila dilihat dari masing-masing
desa. Pada desa rural diketahui bahwa 100 persen responden memiliki efek
konatif yang tergolong rendah, dimana dari 30 responden tidak ada satupun yang
mengaku telah mengikuti informasi yang mereka dapatkan dari menonton
program acara Merajut Asa Trans7. Hal ini membuktikan pula bahwa tayangan ini
belum dapat mempengaruhi responden dalam bertindak atau mengadopsi perilaku
yang dilakukan seorang tokoh dalam program acara tersebut. Dari pernyataan
beberapa orang diantaranya, responden ingin mengikuti informasi yang
didapatkannya dari program acara tersebut namun mereka tidak tahu bagaimana
memulainya. Salah satu responden di desa ini juga mengungkapkan bahwa
sebelumnya ia memang berkeinginan melakukan sesuatu seperti yang ditayangkan
program acara tersebut, dimana dengan menonton acara Merajut Asa Trans7 pada
episode tertentu menjadi sumber inspirasi baginya untuk terus melaksanakan
keinginannya:
“kalau yang kemarin saya tonton itu tentang guru ingin
membangun madrasah untuk anak-anak. Kan dari situ bisa diliat
ya De,gimana perjuangannya kesana kemari cari modal buat bikin
sekolah itu. Sebenernya mah, saya sama temen-temen disini udah
ada niatan kaya gitu juga De, disini kan ada madrasah yang udah
ngga jalan lagi, nah saya sama temen-temen lain sempet berpikir
pengen ngelanjutin lagi madrasah itu De, kan sayang kalau ngga
dimanfaatin, apalagi tempatnya mah udah ada. Dari Merajut Asa
yang kemarin saya tonton jadi bikin saya terinspirasi dan makin
semangat lagi buat ngejalanin niatan saya bareng yang lainnya.”
(UJ 43 tahun)
Pada Tabel 24 juga diketahui bahwa sebagian besar responden di desa sub
urban juga memiliki efek konatif yang cenderung rendah, dimana 90 persen
responden memiliki efek konatif rendah dan hanya 10 persen yang memiliki efek
konatif tinggi. Sama halnya dengan di desa rural, hal ini menunjukkan bahwa
program acara Merajut Asa Trans7 belum dapat mempengaruhi responden dalam
bertindak maupun mengadopsi perilaku dan mempraktekkan informasi yang
mereka dapatkan dari program acara tersebut. Meskipun demikian, salah seorang
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responden dengan efek konatif tinggi memaparkan bahwa setelah ia melihat
tayangan mengenai kerajinan tangan menggunakan sampah dalam salah satu
episode Merajut Asa Trans7, ia bersama dengan teman-temannya juga mencoba
hal yang serupa:
“Aku sama temen-temen emang suka bikin kerajinan tangan buat
dijual. Awalnya kita cuman bikin dari kain flannel kaya
gantungan, pin atau tempat handphone. Tapi dari tayangan di
Merajut Asa tentang ibu-ibu yang bikin kerajinan tas dari sampah
gitu, kita jadi mulai coba buat kaya gitu Teh Karena aku lulusan
jurusan bisnis di SMK, jadi kalo ada informasi kaya gini teh jadi
suka lebih peka aja gitu Teh, soalnya kan sambil belajar juga” (SY
18 tahun).
Rendahnya efek program acara televisi dalam ranah konatif atau
behavioral ini sesuai dengan pernyataan Cangara (2008), dimana menyatakan
bahwa efek komunikasi melalui media massa lebih mengarah pada aspek kognitif
dan afektif saja. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu informasi atau suatu
penyampaian pesan komunikasi melalui media massa dirasakan belum efektif
dalam menyentuh konatif para khalayak. Hal tersebut disebabkan komunikasi
melalui media massa ini bersifat satu arah, sehingga komunikan tidak bisa
memberikan umpan balik (feedback) secara langsung terhadap komunikator. Jika
pun ada, televisi sebagai bentuk komunikasi massa hanya memperoleh umpan
balik dalam keadaan terlambat (delayed feedback). Morissan (2009) menyatakan
bahwa terdapat pandangan yang mengatakan umpan balik atau feedback pada
komunikasi massa itu sebagai zero feedback atau bahkan terlambat sebagai
sesuatu yang keliru. Suatu tindakan, perilaku atau dalam hal ini berkenaan dengan
aspek konatif akan sulit dilakukan apabila tidak dilakukan suatu pendampingan
atau komunikasi yang dilakukan tidak berlangsung secara dua arah.

Hubungan Antara Perilaku Menonton dengan Efek Menonton
Program Acara Merajut Asa Trans7
Perilaku menonton terkait dengan frekuensi dan durasi menonton suatu
program acara televisi diduga dapat berhubungan dengan efek menonton khalayak
yang mengarah pada perubahan perilaku khalayak itu sendiri. Pada subbab ini
dijelaskan mengenai apakah perilaku menonton dapat berhubungan dengan efek
menonton terhadap perubahan perilaku khalayak setelah menonton program acara
Merajut Asa Trans7. Pengujian hubungan nyata antara perilaku menonton dengan
efek yang ditimbulkan setelah menonton program acara Merajut Asa Trans7
dilakukan dengan menggunakan uji korelasi rank Spearman. Pada Tabel 25
menyajikan nilai koefisien korelasi berdasarkan hasil uji statistik hubungan nyata
antara perilaku menonton berupa frekuensi dan durasi dengan efek menonton
program acara Merajut Asa Trans7.
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Tabel 25 Nilai koefisien korelasi (rs) hubungan antara perilaku menonton dengan efek
menonton program acara Merajut Asa Trans7 di desa rural, sub urban, dan
total keseluruhan tahun 2014
Perilaku
Efek menonton
Tipe desa
menonton
Kognitif
Afektif
Konatif
Frekuensi
Rural
0.385*
0.279
.a
menonton
Sub urban
0.408*
0.045
-0.023
Total
0.393*
0.163
-0.031
Durasi
Rural
0.323
0.045
.a
menonton
Sub urban
0.505*
-0.208
-0.045
Total
0.417
-0.082
-0.024
Keterangan: * : berhubungan nyata pada p<0.05
a
: hasil tidak dapat diuji secara statistik

Hubungan Antara Frekuensi Menonton dengan Efek Menonton Program
Acara Merajut Asa Trans7
Semakin sering khalayak menyaksikan suatu program acara di televisi,
diduga semakin kuat pengaruh dari program acara tersebut bagi khalayak yang
menontonnya. Pengaruh atau efek yang diberikan oleh tayangan televisi dapat
terfokus pada aspek perubahan pengetahuan khalayak, perubahan sikap atau
perasaan khalayak ataupun perubahan pada tindakan atau perilaku khalayak.
Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa pada keseluruhan jumlah
responden di kedua desa tidak terdapat hubungan nyata antara frekuensi menonton
dengan efek afektif dan efek konatif responden. Terbukti berdasarkan perolehan
nilai signifikansi antara variabel-variabel tersebut yang didapatkan dari hasil uji
korelasi rank Spearman, dimana nilai signifikansi yang dihasilkan yakni lebih
besar dari nilai alpha (p>0.05) sehingga dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan
antara keduanya. Hal ini juga menandakan bahwa responden dengan frekuensi
menonton yang jarang ataupun sering memiliki efek afektif dan efek konatif yang
relatif sama.
Namun, pada Tabel 25 diketahui bahwa terdapat hubungan nyata yang
positif (p<0.05) antara frekuensi menonton dengan efek kognitif responden pada
keseluruhan responden di dua desa. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji statistik
menggunakan rank Spearman, dimana diperoleh nilai signifikansi antara kedua
variabel kurang dari nilai alpha yang ditentukan (p<0.05) yaitu 0.002 sehingga
dapat diartikan bahwa terdapat hubungan nyata antara keduanya. Arah hubungan
nyata antara kedua variabel ialah hubungan nyata positif. Hal ini dapat dilihat dari
perolehan nilai koefisien korelasi (rs) yang menunjukkan angka positif yaitu
0.393. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin jarang frekuensi responden dalam
menonton Merajut Asa Trans7 maka akan semakin rendah pula kognitif terkait
informasi atau wawasan yang responden dapatkan dari acara tersebut.
Sebaliknya, semakin sering frekuensi responden dalam menonton program acara
Merajut Asa Trans7 maka efek kognitif responden akan semakin tinggi pula
terkait informasi atau topik yang diangkat dalam acara tersebut. Hal ini
membuktikan bahwa program acara Merajut Asa Trans7 mampu menambah
wawasan, pengetahuan maupun informasi bagi khalayak yang menontonnya
melalui kisah-kisah inspiratif yang ditayangkan pada setiap episode.
Pada Tabel 25 dapat diketahui pula bahwa pada Desa Purwabakti sebagai
desa rural, tidak terdapat hubungan nyata antara frekuensi menonton dengan efek
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afektif responden. Hal ini menunjukkan bahwa jarang atau seringnya frekuensi
responden dalam menonton program acara ini sama-sama menimbulkan efek
afektif yang tinggi pada responden di desa rural. Selain itu, pada Tabel 25 juga
diketahui bahwa tidak terdapat hasil uji statistik antara frekuensi menonton
dengan efek konatif responden di desa rural. Seperti yang telah dijelaskan pada
subbab sebelumnya, responden di desa rural ini cenderung memiliki efek konatif
yang rendah dimana mencapai 100 persen responden. Hal ini menandakan bahwa
baik jarang atau seringnya frekuensi responden dalam menyaksikan program
acara Merajut Asa Trans7, tidak berarti dapat membuat responden mengikuti
tindakan atau perilaku yang dilakukan tokoh dalam tayangan Merajut Asa Trans7.
Hal ini dikarenakan tidak semua informasi yang diterima oleh responden sesuai
dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak mengikuti atau
mengadopsi tindakan perilaku seperti yang ditayangkan dalam Merajut Asa
Trans7.
Berdasarkan Tabel 25, diketahui pula bahwa terdapat hubungan nyata
antara frekuensi menonton program acara Merajut Asa Trans7 dengan efek
kognitif responden di Desa Purwabakti atau desa rural. Hal ini ditunjukkan dari
hasil uji statistik menggunakan rank Spearman, dimana diperoleh nilai
signifikansi antara kedua variabel kurang dari nilai alpha yang ditentukan
(p<0.05) yaitu 0.035 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan nyata
antara keduanya. Arah hubungan nyata antara kedua variabel ialah hubungan
nyata positif. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai koefisien korelasi yang
menunjukkan angka positif yaitu 0.385. Berdasarkan hasil tersebut dapat
diketahui bahwa semakin jarang frekuensi responden di desa rural dalam
menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7, maka semakin rendah pula efek
kognitif responden terkait informasi yang diperoleh dari acara tersebut, begitupun
sebaliknya.
Sama halnya dengan hasil yang diperoleh dari desa rural maupun secara
total keseluruhan responden, pada desa sub urban yaitu Desa Cikarawang juga
diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara frekuensi menonton
program acara Merajut Asa Trans7 dengan efek afektif dan efek konatif setelah
menyaksikan acara tersebut. Berdasarkan hasil uji stastistik seperti yang tertera
pada Tabel 27, diperoleh nilai signifikansi yang lebih besar dari nilai alpha
(p>0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel
tersebut. Hal ini juga menjelaskan bahwa baik responden dengan frekuensi
menonton program acara Merajut Asa Trans7 dalam kategori sering ataupun
jarang memiliki afektif dan konatif yang sama setelah menyaksikan program acara
tersebut. Namun, pada Tabel 27 menunjukkan bahwa terdapat hubungan nyata
positif antara frekuensi menonton program acara Merajut Asa Trans7 dengan efek
kognitif responden setelah menyaksikan program acara tersebut. Hal ini
ditunjukkan dari hasil uji statistik menggunakan uji korelasi rank Spearman,
dimana diperoleh nilai signifikansi antara kedua variabel kurang dari nilai alpha
(p<0.05) yaitu 0.025 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan nyata
antara keduanya. Arah hubungan nyata antara kedua variabel ialah arah positif
dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.408.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin jarang frekuensi responden di
desa sub urban dalam menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7 maka
semakin rendah pula efek kognitif yang didapatkan setelah menonton program
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acara tersebut. Sebaliknya, semakin sering responden di desa sub urban
menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7 maka semakin tinggi pula efek
kognitif responden setelah menyaksikan program acara tersebut. Hal ini
menjelaskan bahwa dengan menonton program acara Merajut Asa Trans77 setiap
minggunya, maka akan menambah pengetahuan atau wawasan responden akan
suatu informasi terkait topik yang diangkat pada tiap minggunya.
Hubungan Antara Durasi Menonton dengan Efek Menonton Program Acara
Merajut Asa Trans7
Durasi menonton atau lamanya waktu yang diluangkan khalayak dalam
menyaksikan program acara televisi diduga dapat berhubungan dengan efek yang
ditimbulkan setelah menonton program acara tersebut. Efek yang ditimbulkan
mengacu pada perubahan pengetahuan khalayak, perubahan sikap atau perasaan
khalayak, serta perubahan tindakan atau perilaku khalayak sesuai informasi yang
mereka dapatkan dari program televisi yang mereka tonton.
Berdasarkan Tabel 25, dapat diketahui bahwa pada jumlah keseluruhan
total responden di dua desa, durasi menonton tidak memiliki hubungan nyata
dengan efek afektif dan efek konatif. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji statistik
dimana nilai signifikansi yang diperoleh pada masing-masing variabel yang telah
dihubungkan berada pada nilai signifikansi lebih dari nilai alpha (p>0.05)
sehingga dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara variabel yang
telah diukur tersebut. Berdasarkan hasil tersebut dapat diindikasikan bahwa pada
keseluruhan responden baik dengan durasi menonton yang rendah atau tinggi
menimbulkan efek afektif dan konatif yang sama setelah menonton program acara
Merajut Asa Trans7. Namun, pada Tabel 25 dapat diketahui bahwa terdapat
hubungan nyata (positif) antara durasi menonton program acara Merajut Asa
Trans7 dengan efek kognitif responden secara keseluruhan di kedua desa. Hal ini
terlihat dari hasil uji statistik rank Spearman yang menunjukkan nilai signifikansi
antara variabel-variabel tersebut berada di bawah nilai alpha (p<0.05) yaitu 0.001.
Arah hubungan nyata dikatakan positif karena nilai koefisien korelasi antara
kedua variabel menunjukkan angka positif yaitu 0.417. Hasil ini menandakan
bahwa semakin rendah durasi responden dalam menonton program acara Merajut
Asa Trans7 pada satu episode, maka akan semakin rendah pula efek kognitif
responden terkait informasi yang diberikan dalam acara tersebut.
Tabel 25 menunjukkan bahwa pada responden di desa rural, tidak terdapat
hubungan nyata antara durasi menonton program acara Merajut Asa Trans7
dengan efek kognitif dan efek afektif responden. Hal ini ditunjukkan dari nilai
signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari nilai alpha (p>0.05) sehingga
dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara durasi menonton dengan
efek kognitif maupun efek afektif. Sementara, pada Tabel 25 pula dapat dilihat
bahwa tidak terdapat hasil uji statistik antara durasi menonton dengan efek
konatif responden di desa rural. Hal ini disebabkan karena 100 persen responden
memiliki efek konatif yang rendah sehingga otomastis tidak terdapat responden
yang memiliki efek konatif tinggi di desa tersebut. Kondisi seperti ini kemudian
tidak dapat diukur dengan menggunakan uji statistik. Hal ini juga dapat diartikan
bahwa rendah atau tingginya durasi responden desa rural dalam menonton
program acara Merajut Asa Trans7, belum tentu membuat responden mengikuti
atau mengadopsi perilaku yang telah dilakukan tokoh dalam acara tersebut dan
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telah disaksikan oleh responden. Seperti pada subbab sebelumnya, hal ini juga
dikarenakan tidak semua informasi yang diterima oleh responden sesuai dengan
apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak mengikuti atau mengadopsi
tindakan perilaku seperti yang ditayangkan dalam Merajut Asa Trans7.
Hampir serupa dengan hasil yang diperoleh pada desa rural, pada desa sub
urban yaitu Desa Cikarawang diketahui bahwa tidak terdapat hubungan nyata
antara durasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 dengan efek kognitif
dan efek konatif setelah responden menyaksikan program acara tersebut. Hal ini
ditunjukkan dari nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari nilai
alpha (p>0.05) sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara
durasi menonton dengan efek afektif maupun efek konatif. Responden dengan
durasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 dalam kategori rendah
maupun tinggi memiliki persamaan dalam penerimaan efek afektif dan efek
konatif mereka. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi yang diterima oleh
responden sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak
mengikuti atau mengadopsi tindakan perilaku seperti yang ditayangkan dalam
Merajut Asa Trans7. Namun, terlihat pada Tabel 25 bahwa ternyata terdapat
hubungan nyata positif antara durasi menonton dengan efek kognitif responden di
desa sub urban. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi yang didapatkan antara
kedua variabel ini ialah 0.004. Hasil nilai signifikansi yang didapatkan lebih kecil
dari nilai alpha (p<0.05) sehingga keduanya dikatakan berhubungan nyata. Arah
hubungan nyata dikatakan positif karena nilai koefisien korelasi antara kedua
variabel menunjukkan angka positif yaitu 0.505.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin rendah durasi
responden dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7, maka semakin
rendah pula efek kognitif yang dihasilkan setelah menonton program acara
tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi durasi responden dalam menonton program
acara Merajut Asa Trans7 pada tiap episodenya, maka semakin tinggi pula efek
kognitif yang dihasilkan setelah menonton program acara tersebut. Hal ini
menjelaskan bahwa durasi waktu yang diluangkan responden dalam menonton
program acara Merajut Asa Trans7 akan menambah pengetahuan atau informasi
responden terkait dengan tema yang dibahas dalam tiap episode. Apabila
responden meluangkan waktu untuk menonton acara ini dari awal hingga selesai,
maka akan semakin kuat kognitif atau pengetahuan yang didapatkan oleh
responden terkait topik yang sedang ditayangkan dalam acara Merajut Asa
Trans7.

Ringkasan
Berdasarkan pembahasan dalam bab ini diketahui bahwa beberapa
perilaku responden dalam menonton program acara Merajut Asa Trans7 terkait
frekuensi dan durasi menonton memiliki hubungan nyata antara efek setelah
menonton program acara tersebut. Pada keseluruhan jumlah responden di kedua
desa diketahui bahwa terdapat hubungan nyata antara frekuensi menonton dengan
efek kognitif, serta durasi menonton dengan efek kognitif. Hal ini dapat diartikan
bahwa secara keseluruhan responden yang memiliki frekuensi jarang atau sering
maka efek kognitif responden dari program acara tersebut juga akan semakin
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rendah atau tinggi. Pada responden di desa rural yaitu Desa Purwabakti diketahui
bahwa hubungan nyata hanya terdapat pada variabel frekuensi menonton dengan
efek kognitif responden setelah menonton. Hal ini dapat dikatakan bahwa efek
kognitif responden di desa rural akan semakin rendah apabila frekuensi menonton
mereka tergolong pada kategori jarang dalam menonton acara Merajut Asa
Trans7.
Sementara, pada responden di desa sub urban yaitu Desa Cikarawang
diketahui bahwa terdapat hubungan nyata antara frekuensi menonton dengan efek
kognitif, serta durasi menonton dengan efek kognitif responden setelah
menyaksikan program acara Merajut Asa Trans7. Hal ini dapat diartikan bahwa
pada desa sub urban, responden yang memiliki frekuensi jarang dan durasi rendah
dalam menonton Merajut Asa Trans7 maka akan memiliki efek kognitif yang
rendah pula terkait dengan informasi yang disampaikan dari acara tersebut. Oleh
karena itu, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “perilaku menonton
televisi khalayak (frekuensi dan durasi menonton) berhubungan nyata dengan efek
menonton (efek kognitif, afektif dan konatif) yang ditimbulkan setelah menonton
program acara Merajut Asa Trans 7” tidak sepenuhnya dapat diterima. Hal ini
dikarenakan tidak semua subvariabel pada perilaku menonton memiliki hubungan
nyata dengan subvariabel pada efek menonton, baik pada responden di desa rural,
desa sub urban, maupun pada total keseluruhan di kedua desa tersebut.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Motivasi menonton program acara Merajut Asa Trans7 baik pada desa
rural dan sub urban tergolong cukup tinggi dengan motivasi tertinggi adalah
motivasi informasi. Kebutuhan khalayak di desa rural dan sub urban akan
informasi baik terkait informasi pertanian maupun kegiatan lingkungan dapat
dipenuhi dengan menonton acara tersebut. Sementara, motivasi hiburan baik di
desa rural maupun sub urban dalam menonton acara Merajut Asa Trans7
tergolong pada kategori rendah. Program acara tersebut tidak dapat memenuhi
kebutuhan khalayak terkait untuk memperoleh hiburan. Pada desa rural hanya
karakteristik khalayak berupa jenis kelamin saja yang memiliki hubungan nyata
(positif) dengan motivasi integrasi dan interaksi sosial. Sementara, pada desa sub
urban diketahui bahwa tingkat pendapatan dalam karakteristik khalayak memiliki
hubungan nyata (positif) dengan motivasi identitas pribadi. Berbeda dengan
karakteristik khalayak, diketahui bahwa semua bentuk karakteristik lingkungan
berupa tingkat interaksi dengan teman dan tingkat interaksi dengan keluarga tidak
berhubungan nyata dengan seluruh jenis motivasi menonton program acara
Merajut Asa Trans7 baik pada desa rural, maupun desa sub urban.
Frekuensi menonton program acara Merajut Asa Trans7 pada khalayak di
desa rural maupun sub urban tergolong dalam kategori jarang. Sementara, durasi
menonton khalayak terhadap program acara tersebut baik di desa rural maupun
sub urban juga tergolong dalam kategori rendah. Pada desa rural, terlihat bahwa
terdapat hubungan nyata (positif) antara motivasi identitas pribadi dengan
frekuensi menonton program acara tersebut. Motivasi untuk membentuk atau
membandingkan identitas pribadi dengan orang lain yang semakin tinggi mampu
membuat khalayak di desa rural yang menonton Merajut Asa Trans7 semakin
memiliki frekuensi yang sering dalam menonton acara tersebut. Namun, motivasi
untuk memperoleh informasi, menjalin integrasi dan interaksi sosial serta mencari
hiburan melalui menonton acara Merajut Asa Trans7 belum mampu membuat
khalayak di desa ini semakin sering menonton acara tersebut. Pada desa rural
diketahui pula bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara seluruh motivasi
menonton dengan durasi menonton program acara tersebut. Motivasi untuk
mencari informasi, membangun identitas sosial, menjalin integrasi dan interaksi
sosial serta mencari hiburan melalui menonton acara Merajut Asa belum mampu
membuat khalayak di desa rural semakin lama dalam menyaksikan program acara
tersebut. Sementara, pada desa sub urban diketahui bahwa tidak terdapat
hubungan nyata antara seluruh jenis motivasi menonton dengan frekuensi maupun
durasi menonton. Hal ini menandakan bahwa motivasi untuk mencari informasi,
membentuk identitas pribadi, menjalin integrasi dan interaksi sosial serta mencari
hiburan belum mampu membuat khalayak di desa sub urban semakin sering
menonton dan semakin lama menonton program acara Merajut Asa Trans7.
Efek kognitif khalayak desa rural maupun sub urban setelah menonton
Merajut Asa trans7 tergolong pada kategori rendah. Begitupun dengan efek
konatif pada khalayak di kedua desa juga tergolong dalam kategori rendah.
Sementara, efek afektif khalayak di desa rural maupun sub urban tergolong pada
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kategori tinggi. Pada desa rural diketahui bahwa terdapat hubungan nyata (positif)
antara frekuensi menonton dengan efek kognitif yang ditimbulkan. Sementara itu,
pada desa sub urban diperoleh hasil bahwa frekuensi dan durasi menonton
memiliki hubungan nyata (positif) dengan efek kognitif yang ditimbulkan setelah
menonton program acara Merajut Asa Trans7. Berdasarkan hasil tersebut dapat
dikatakan bahwa frekuensi menonton dapat meningkatkan kognitif khalayak di
desa rural, tetapi belum mampu meningkatkan afektif khalayak dalam
menentukan sikap akan informasi yang disampaikan serta belum mampu
meningkatkan konatif khalayak untuk menerapkan atau mengadopsi informasi
yang diberikan dalam acara Merajut Asa Trans7. Sementara, frekuensi dan durasi
menonton dapat meningkatkan kognitif khalayak di desa sub urban, tetapi belum
mampu meningkatkan afektif khalayak dalam menentukan sikap akan informasi
yang disampaikan serta belum mampu meningkatkan konatif khalayak untuk
menerapkan atau mengadopsi informasi yang diberikan dalam acara Merajut Asa
Trans7.

Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, bagi
pihak stasiun televisi Trans7 sebaiknya program acara Merajut Asa ditayangkan
pada jam dimana segmentasi khalayak dapat lebih luas, seperti pada waktu
menjelang siang, menjelang malam atau pada waktu early evening yaitu antara
jam 18.00-19.00. Hal ini dikarenakan pada jam tayang Merajut Asa saat ini
banyak khalayak yang masih melakukan aktivitas seperti bekerja di luar rumah.
Selain itu, pihak Trans7 sebaiknya menambah jam tayang acara ini yang semula
satu kali dalam seminggu menjadi lebih dari satu kali dalam seminggu. Hal ini
penting untuk dilakukan agar program-program inspiratif seperti Merajut Asa
dapat lebih menonjol dan dikenal masyarakat secara luas. Selain itu, bagi
masyarakat diharapkan untuk lebih peka terhadap program-program acara televisi
yang lebih bersifat mendidik, kaya dengan informasi, dan memberikan inspirasi
bagi kehidupan sehari-hari agar menjadikan suatu contoh atau bahan penunjang
bagi masyarakat.

79

DAFTAR PUSTAKA

Amalia D, Herlina. 2009. Motif pemirsa menonton reality show Be A Man di
Global TV. Jurnal Ilmu Komunikasi. [Internet]. [dikutip tanggal 12
November
2013].
1(2):
94-101.
Dapat
diunduh
dari:
http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/ilkom/article/ view/355/265
Ardianto E, Komala L, Karlinah S. 2012. Komunikasi massa: suatu pengantar,
edisi revisi. Bandung (ID): Simbiosa Rekatama Media.
Arifin HS. 2005. Hubungan motif dengan karakteristik demografi dan perilaku
penggunaan media massa pada masyarakat pedesaan Hegarsari Kabupaten
Garut Jawa Barat. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 130
halaman.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten
Bogor tahun 2013 [Internet]. [dikutip tanggal 24 Mei 2014]. Dapat diunduh
dari: http://www.jabar.bps.go.id.
Bungin B. 2008. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus
Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Edisi ke-1. Jakarta (ID): Kencana
Prenada Media Group.
Cangara HH. 2008. Pengantar Ilmu Komunikasi: edisi revisi. Jakarta (ID): PT
Raja Grafindo Persada.
DeFleur ML, Lowery SA.1994. Milestones in Mass Communication Research:
Media Effects, Third Ed. USA (US): Longman Publishers.
Depari E, MacAndrews C. 1982. Peranan Komunikasi Massa dalam
Pembangunan. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.
Effendy OU. 2007a. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung (ID): Rosda.
. 2007b. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung (ID): PT Citra
Aditya Bakti.
Feryandes F. 2013. Motivasi dan perilaku menonton program acara merajut asa
Trans 7 pada petani Desa Citapen, Kabupaten Bogor. [skripsi]. Bogor (ID):
Institut Pertanian Bogor.
Frisnawati A. 2012. Hubungan antara intensitas menonton reality show dengan
kecenderungan perilaku prososial pada remaja. Jurnal Empathy. [Internet].
[dikutip tanggal 16 Oktober 2013]. 1(2): 47-58. Dapat diunduh dari:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&
cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjournal.uad.ac.id%2Find
ex.php%2FEMPATHY%2Farticle%2Fdownload%2F1412%2F796&ei=fUZ
oUuKNB47JrQfxnYCwAQ&usg=AFQjCNH-sZFEXIzNDmcn5_NTZ52OS7cqQ&bvm=bv.55123115,d.bmk.
Hadiyanto. 2004. Perilaku dan motif menonton televisi pada peternak di dua
tipologi desa di Kabupaten Bogor. Jurnal Media Peternakan. [Internet].
[dikutip tanggal 16 Oktober 2013]. 27(1): 30-37. Dapat diunduh dari:
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/43104/Hadiyanto.pdf
?sequence=1.
Idrus M. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif. Edisi kedua. Jakarta (ID): Erlangga.

80

Indrizal E. 2006. Memahami konsep pedesaan dan tipologi desa di Indonesia.
[Internet]. [dikutip tanggal 15 Juni 2014]. Dapat diunduh dari:
http://www.fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf.
Jahi A. 1988. Komunikasi Massa Dan Pembangunan Pedesaan Di NegaraNegara Dunia Ketiga : Suatu Pengantar. Jakarta (ID): PT. Gramedia.
Jahja RS, Irvan M. 2006. Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi. Depok (ID):
Piramedia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2011. Indikator TIK Indonesia 2011.
[Internet]. [dikutip tanggal 2 November 2013]. Dapat diunduh dari:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&
cad=rja&ved=0CHwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fpublikasi.kominfo.go.id
%2Fbitstream%2Fhandle%2F54323613%2F797%2FIndikator%2520TIK%
25202011.pdf%3Fsequence%3D1&ei=avFUv6XBdOpkAeIkYDoDQ&usg=
AFQjCNFCkfSYTuaislnY9PLSraTEma2PKA&sig2=UK_kZoRWwg7ADN
-tcxyVtQ&bvm=bv.58187178,d.cWc.
Kusnaeni M. 2014. Teori komunikasi kontekstual komunikasi massa. [Internet].
[dikutip pada tanggal 19 Juli 2014]. Dapat diunduh dari:
http://www.acamedia.edu/6780851/Teori_Komunikasi_Kontekstual_Komun
ikasi_Massa.
Kusumah FA. 2010. Motivasi dan perilaku menonton serta penilaian khalayak
terhadap program acara televisi lokal: Kasus pemirsa Megaswara TV di RW
01 Kelurahan Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dan
RW 17 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.
[skripsi]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor.
McQuail D.1991. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Edisi ke-2. Jakarta
(ID): Elangga.
Morissan. 2009. Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan
Televisi. Jakarta (ID): Kharisma Putra Utama.
Mugniesyah SS. 2006. Materi bahan ajar pendidikan orang dewasa. Bogor (ID):
Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
Mulyana D. 2002. Pengaruh terpaan informasi kesehatan di televisi terhadap sikap
hidup sehat keluarga. Jurnal Mediator. [Internet]. [dikutip tanggal 30
November
2013].
3(2):
309-322.
Dapat
diunduh
dari:
http://mediator.fikom.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/290/291#
.UqV7B9Jgfb8.
Purwatiningsih SD. 2004. Motif menonton berita kriminal di televisi dan
pemenuhan kebutuhan informasi audiens. [tesis]. Bogor (ID): Institut
Pertanian Bogor.
Raharjo. 2004. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta (ID):
Gadjah Mada University Press.
Rakhmat J. 2005. Psikologi Komunikasi. Bandung (ID): PT Remaja Rosdakarya.
Saleh A. 2005. Tingkat penggunaan media massa dan peran komunikasi anggota
kelompok peternak dalam jaringan komunikasi penyuluhan sapi potong.
Jurnal Media Peternak. [Internet]. [dikutip tanggal 2 November 2013].
29(2):
107
–
120.
Dapat
diunduh
dari:
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/30085/A_Saleh_Ting
katPenggunaanMedia_2006_No2_107-120.pdf?sequence=1.

81

Sardiman AM. 2006. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta (ID): PT
Raja Grafindo Persada.
Singarimbun M, Effendi S. 2008. Metode Penelitian Survai. Effendi S, editor.
Jakarta (ID): LP3ES.
Suryantini H. 2003. Kebutuhan informasi dan motivssi kognitif penyuluh
pertanian serta hubungannya dengan penggunaan sumber informasi. Jurnal
Perpustakaan Pertanian. [Internet]. [dikutip tanggal 14 November 2013].
Dapat
diunduh
dari:
http://www.pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/pp122031.pdf
TRANS7. 2013. Profil Trans7. [Internet]. [dikutip tanggal 2 Mei 2014]. Dapat
diunduh dari: http://www.trans7.co.id/
Vivian J. 2008. Teori Komunikasi Massa. Edisi ke-8. Jakarta (ID): Prenada Media
Group.
Wiryanto. 2006. Teori Komunikasi Massa. Jakarta (ID): PT Grasindo.

82

83

LAMPIRAN
Lampiran 1 Sketsa Desa Purwabakti
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Lampiran 2 Sketsa Desa Cikarawang

85

Lampiran 3 Daftar Responden
Responden Desa Purwabakti
No Responden
Alamat
1 UJ
Rt 04/ Rw 03
2 MI
Rt 04/ Rw 03
3 NN
Rt 04/ Rw 03
4 AM
Rt 03/ Rw 03
5 CC
Rt 02/ Rw 03
6 AMS
Rt 03/ Rw 03
7 UNH
Rt 02/ Rw 03
8 KLS
Rt 02/ Rw 03
9 RSN
Rt 03/ Rw 03
10 LI
Rt 02/ Rw 03
11 UNG
Rt 01/ Rw 03
12 NRY
Rt 01/ Rw 03
13 KN
Rt 01/ Rw 03
14 ACG
Rt 02/ Rw 03
15 AF
Rt 02/ Rw 03
16 AMD
Rt 03/ Rw 03
17 EV
Rt 04/ Rw 03
18 JJ
Rt 04/ Rw 03
19 HKK
Rt 02/ Rw 03
20 MA
Rt 02/ Rw 03
21 GNW
Rt 04/ Rw 03
22 KML
Rt 04/ Rw 03
23 FTR
Rt 05/ Rw 03
24 KH
Rt 05/ Rw 03
25 RTN
Rt 03/ Rw 03
26 AN
Rt 04/ Rw 03
27 MMN
Rt 04/ Rw 03
28 ULF
Rt 03/ Rw 03
29 LKM
Rt 03/ Rw 03
30 AE
Rt 05/ Rw 03

Responden Desa Cikarawang
No Responden
Alamat
1 SY
Rt 05/ Rw 03
2 YT
Rt 05/ Rw 03
3 AN
Rt 02/ Rw 03
4 EN
Rt 04/ Rw 03
5 WW
Rt 01/ Rw 03
6 NY
Rt 04/ Rw 03
7 AW
Rt 01/ Rw 03
8 US
Rt 04/ Rw 03
9 NR
Rt 01/ Rw 03
10 HA
Rt 04/ Rw 03
11 NP
Rt 01/ Rw 03
12 JN
Rt 04/ Rw 03
13 AMG
Rt 04/ Rw 03
14 CSM
Rt 04/ Rw 03
15 ARS
Rt 02/ Rw 03
16 MSH
Rt 03/ Rw 03
17 AB
Rt 04/ Rw 03
18 NNH
Rt 01/ Rw 03
19 DNG
Rt 04/ Rw 03
20 SRP
Rt 03/ Rw 03
21 DN
Rt 02/ Rw 03
22 WT
Rt 01/ Rw 03
23 ASR
Rt 05/ Rw 03
24 MHR
Rt 02/ Rw 03
25 NHN
Rt 03/ Rw 03
26 AW
Rt 02/ Rw 03
27 SRI
Rt 03/ Rw 03
28 AS
Rt 05/ Rw 03
29 SKR
Rt 02/ Rw 03
30 AMR
Rt 03/ Rw 03

86

Lampiran 4 Hasil Uji Statistik
a. Pengujian Hubungan Nyata Antar Variabel di Desa Purwabakti
- Hubungan antara jenis kelamin dengan motivasi integrasi dan interaksi
sosial
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp.
Sig. (2sided)
4.474a
1
.034
3.003
1
.083
4.759
1
.029

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
.057
.040
Linear-by-Linear
4.325
1
.038
Association
N of Valid Cases
30
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4.77.
b. Computed only for a 2x2 table

- Hubungan antara motivasi identitas pribadi dengan frekuensi menonton
Correlations
Motivasi
identitas pribadi
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's
rho
Correlation
Coefficient
Frekuensi
menonton
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Motivasi identitas
pribadi

Frekuensi
menonton

1.000

.740**

.
30

.000
30

.740**

1.000

.000
30

.
30

- Hubungan antara frekuensi menonton dengan efek kognitif
Correlations
Frekuensi
menonton
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's
rho
Correlation
Coefficient
Efek kognitif
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Frekuensi
menonton

Efek kognitif

1.000

.385*

.
30

.035
30

*

1.000

.035
30

.
30

.385
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b. Pengujian Hubungan Nyata Antar Variabel di Desa Cikarawang
- Hubungan antara tingkat pendapatan dengan motivasi identitas pribadi
Correlations
Tingkat
pendapatan
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's
rho
Correlation
Coefficient
Motivasi identitas
pribadi
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Tingkat
pendapatan

Motivasi
identitas
pribadi
*

1.000

.371

.
30

.044
30

.371*

1.000

.044
30

.
30

- Hubungan antara frekuensi menonton dengan efek kognitif
Correlations
Frekuensi
menonton
Correlation
Coefficient
Frekuensi
menonton
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's
rho
Correlation
Coefficient
Efek kognitif
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Efek kognitif

1.000

.408*

.
30

.025
30

.408

*

1.000

.025
30

.
30

- Hubungan antara durasi menonton dengan efek kognitif
Correlations
Durasi
menonton
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's
rho
Correlation
Coefficient
Efek kognitif
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Durasi
menonton

Efek kognitif

1.000

**

.505

.
30

.004
30

.505**

1.000

.004
30

.
30
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c. Pengujian Hubungan Nyata Antar Variabel Secara Keseluruhan di Kedua Desa
- Hubungan antara jenis kelamin dengan motivasi identitas pribadi
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction

Chi-Square Tests
Df
Asymp. Sig. (2sided)
a

1

.035

3.403

1

.065

4.511

1

.034

4.444
b

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

.064
4.370

1

.032

.037

60

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.00.
b. Computed only for a 2x2 table

- Hubungan antara jenis kelamin dengan motivasi integrasi dan interaksi
sosial
Value

Chi-Square Tests
df
Asymp. Sig. (2sided)

4.052a

1

.044

Continuity Correctionb

3.056

1

.080

Likelihood Ratio

4.141

1

.042

Pearson Chi-Square

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

.064
3.984

1

.039

.046

60

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.80.
b. Computed only for a 2x2 table

- Hubungan antara tingkat pendapatan dengan motivasi identitas pribadi
Correlations
Tingkat
pendapatan
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's
rho
Correlation
Motivasi identitas Coefficient
pribadi
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Tingkat
pendapatan

Motivasi identitas
pribadi
*

1.000

.325

.
60

.011
60

.325*

1.000

.011
60

.
60

89

- Hubungan antara motivasi informasi dengan frekuensi menonton
Correlations
Motivasi Informasi
Correlation
Coefficient
Motivasi
Informasi
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's
rho
Correlation
Coefficient
Frekuensi
menonton
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Frekuensi
menonton
*

1.000

.268

.
60

.038
60

.268

*

1.000

.038
60

.
60

- Hubungan antara motivasi identitas pribadi dengan frekuensi menonton
Correlations
Motivasi identitas
pribadi
Correlation
1.000
Motivasi identitas Coefficient
pribadi
Sig. (2-tailed)
.
N
60
Spearman's
rho
Correlation
**
.381
Coefficient
Frekuensi
menonton
Sig. (2-tailed)
.003
N
60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Frekuensi
menonton
**

.381

.003
60
1.000
.
60

- Hubungan antara frekuensi menonton dengan efek kognitif
Correlations
Frekuensi
menonton
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Spearman's
rho
Correlation
Coefficient
Efek kognitif
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Frekuensi
menonton

Efek kognitif

1.000

.393**

.
60

.002
60

**

1.000

.002
60

.
60

.393

- Hubungan antara durasi menonton dengan efek kognitif
Correlations
Durasi menonton
Correlation
1.000
Coefficient
Durasi
menonton
Sig. (2-tailed)
.
N
60
Spearman's
rho
Correlation
.417**
Coefficient
Efek kognitif
Sig. (2-tailed)
.001
N
60
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Efek kognitif
.417**
.001
60
1.000
.
60
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