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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Uses and Gratification 

Teori ini mulai berkembang pada tahun 1940, yakni ketika sejumlah 

peneliti mencoba mencari tahu motif yang melatarbelakangi audiens 

mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Mereka meneliti siaran 

radio dan mencari tahu mengapa orang tertarik terhadap program yang 

disiarkan seperti kuis dan serial drama radio. Kepuasan apa yang diperoleh 

sehingga mereka senang mendengarkan program tersebut. Herzog 

dipandang sebagai orang pertama yang mengawali riset penggunaan dan 

kepuasan. Ia mencoba mengelompokkan berbagai alasan mengapa orang 

memilih mengonsumsi surat kabar daripada radio. Ia mempelajari peran 

keinginan dan kebutuhan audiens terhadap pilihan media.
23

 

Teori uses and gratification merupakan pengembangan dari teori atau 

model jarum hipodermik. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan 

Elihu Kartz pada tahun 1974 dalam bukunya The Uses on Mass 

Communication : Current Perspectives on Grativication Research. Teori 

ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk 

memilih dan menggunakan suatu media. Pengguna media berusaha untuk 

mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha untuk memenuhi 

kebutuhannya. Artinya, teori uses and gratification mengasumsikan bahwa 

pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhan.
24

  

Menurut Elihu Katz dan Herbert Blumer, teori ini meneliti asal mula 

kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan-harapan 

tertentu dari media. Hal inilah yang membawa pada pola terpaan media

                                                             
23

 Morissan, Teori Komunikasi Massa, (Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 82 
24

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), 

hal 191-192 
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yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan lain dan menimbulkan 

pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain.
25

 

Ada 5  asumsi dasar yang menjadi inti gagasan teori penggunaan dan 

kepuasan, yaitu:
26

  

1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada 

tujuan. 

2. Inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan akan kepuasan 

terhadap pilihan media tertentu bergantung pada anggota khalayak.  

3. Media berkompetisi dengan sumber kebutuhan lain.  

4. Orang memiliki kesadaran diri yang cukup akan penggunaan 

media mereka,minat, motif, sehingga dapat memberikan gambaran 

yang akurat pada peneliti. 

5. Keputusan pada nilai mengenai bagaimana khalayak 

menghubungkan kebutuhannya dengan media atau isi tertentu 

seharusnya ditunda. 

Teori uses and gratification ini menjelaskan tentang sifat khalayak 

yang aktif dalam mengkonsumsi media sehingga mereka dapat selektif 

dalam memilah milah pesan media yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan audiensi. Pemilihan media yang dilakukan oleh audiens 

merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan mereka dalam menerima 

informasi. Khalayak mengkonsumsi suatu media didorong oleh motif 

tertentu guna memenuhi kebutuhan mereka. Inti teori uses and gratification 

sebenarnya adalah pemilihan media pada khalayak berdasarkan kepuasan, 

keinginan, kebutuhan, atau motif . Pada dasarnya komunikasi terutama pada 

media massa tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. Teori 

ini menggangap bahwa khalayak aktif dan selektif dalam memilih media, 

sehingga menimbulkan motif-motif dalam menggunakan media dan 

kepuasan terhadap motif-motif tersebut. 

                                                             
25

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 191 
26

 Stanley J. Baran, Dennis K. Davis, Teori Komunikasi Massa Edisi 5, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2018), 298-299 
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Khalayak memiliki sejumlah alasan dan usaha untuk mencapai tujuan 

tertentu ketika menggunakan media. Mcquail dan rekannya mengemukakan 

empat alasan mengapa audiens menggunakan media, yaitu:
27

 

a. Pengalihan (disversion), yaitu melarikan diri dari rutinitas atau 

aktivitas sehari-hari. 

b. Hubungan personal, terjadi ketika orang menggunakan media 

sebagai pengganti teman. 

c. Identitas personal, sebagai cara memperkuat nilai-nilai individu. 

d. Pengawasan (surveillance), yaitu informasi mengenai bagaimana 

media membantu individu mencapai sesuatu. 

Efek yang timbul dari diri khalayak seperti emosi dan perilaku dapat 

dioperasionalisasikan sebagai evaluasi kemampuan media untuk memberi 

kepuasan. Pendekatan uses and gratification tertuju pada khalayak yang 

berperan aktif dan selektif dalam memilih dan menggunakan media sesuai 

kebutuhannya. Khalayak sudah menentukan media mana yang sesuai 

dengan kebutuhannya, merupakan gambaran nyata dari upaya pemenuhan 

kebutuhan sesuai dengan motif. Khalayak aktif memilih media karena 

masing-masing pengguna berbeda tingkat pemanfaatan medianya.
28

 

Pendekatan ini jelas bertujuan untuk menggali motif pendorong bagi 

seseorang dalam menggunakan media. 

2. Kepuasan  

Kepuasan berarti terpenuhinya semua kebutuhan khalayak pengguna 

media massa berdasarkan motif dan tujuannya. Penggunaan media 

hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Efek media 

dianggap sebagai situasi ketika kebutuhan itu terpenuhi. Orang-orang 

memiliki kesadaran dan kemampuan diri yang memadai ketika mereka 

memilih dan menggunakan media tertentu dalam memenuhi kebutuhan 

                                                             
27

 Richard West dan Lynn H. Tunner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi 

Buku 1 Edisi 3, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), 105 
28

 Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001), 65 
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yang dicari. Kepuasan yang diperoleh seseorang dari media ditentukan oleh 

sikap khalayak pada suatu media, yaitu evaluasi dan kepercayaan yang 

diberikan dari isi media. Jika khalayak percaya bahwa suatu tayangan dapat 

memenuhi kebutuhannya, maka khalayak akan tetap bertahan menonton. 

Sebaliknya, jika kebutuhan tidak terpenuhi maka ia akan menghindari atau 

meninggalkan tayangan tersebut. 

Penjelasan mengenai teori uses and gratification menunjukkan bahwa 

setiap orang selalu memiliki mebutuhan yang memerlukan pemenuhan. 

Menurut Harzog, jenis kepuasan tertentu yang diinginkan khalayak dapat 

menentukan perhatian terhadap isi pesan media. Individu memiliki 

penilaian dan kepercayaan terhadap salah satu media massa yang dianggap 

mampu memenuhi kebutuhannya. Motif akan mendukung penilaian dan 

kepercayaan individu terhadap media sehingga terdorong untuk 

mengkonsumsinya. Setelah dikonsumsi, akan terlihat apakah media dapat 

memenuhi motif awal menonton atau tidak.
29

 

Philip Palmgreen mengembangkan riset terkait uses and gratification. 

Riset uses and gratification yang dikembangkannya memfokuskan pada 

motif sebagai variabel independen yang mempengaruhi penggunaan media. 

Namun, konsep yang diteliti oleh model Palmgreen tidak berhenti sampai 

disitu, dengan menanyakan apakah motif-motif khalayak itu telah dapat 

dipenuhi oleh media. Dengan kata lain, model Palmgreen ini meneliti 

apakah khalayak puas dengan setelah menggunakan media atau tidak. 

Konsep mengukur kepuasan ini disebut GS (Gratification Sought) dan GO 

(gratification obtained).
30

  

Gratification sought  merupakan kepuasan yang diharapkan akan 

diterima seseorang jika menggunakan suatu media, biasa disebut juga 

dengan motif. Sedangkan Gratification obtained merupakan kepuasan 

                                                             
29

 Morissan, Teori Pengantar Individu Hingga Massa, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2015), 514 
30

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: 

KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 211 
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nyata yang diperoleh seseorang setelah ia menggunakan media massa. 

Gratification sought lebih banyak dipengaruhi oleh harapan-harapan 

khalayak yang diabstraksikan dari pengalamannya dengan berbagai bentuk 

dan jenis media massa.
31

  

Individu memiliki orientasi atau kebutuhan berdasarkan harapan-

harapan dan evaluasi yang mereka lakukan. Umumnya riset uses and 

gratifications fokus pada motif sebagai variabel independen yang 

mempengaruhi penggunaan media. Dari beberapa model uses and 

gratification yang muncul, model yang dikemukakan oleh Palmgreen 

adalah yang paling sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Palmgreen juga menggunakan dasar yang sama yaitu orang menggunakan 

media didorong oleh motif-motif tertentu.  

Namun konsep yang diteliti Palmgreen tidak berhenti sampai disitu, 

dengan menanyakan apakah motif-motif khalayak itu telah dapat dipenuhi 

oleh media. Dengan kata lain, apakah khalayak puas setelah menggunakan 

media. Konsep mengukur kepuasan ini disebut GS (Gratification Sought) 

dan GO (Gratification Obtained). Penggunaan konsep-konsep baru ini 

memunculkan teori yang merupakan varian dari teori uses and 

gratification, yaitu teori expectancy-values (nilai pengharapan). 

Bagan 2.1 

Model Expectancy Values 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Rachmat Kriyantono, 2006: 212 

                                                             
31

 Winda Hardyanti, “Diskrepansi Kepuasan Pembaca Media Online Islam: Studi 

Komparatif Kesenjangan Kepuasan Membaca Situs eramuslim.com di Kalangan Dosen dan 

Mahasiswa di Malang”, Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017), Hlm 187 
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Berdasarkan gambar tersebut, Palmgreen menjelaskan bahwa individu 

memiliki kepercayaan dan penilaian (beliefs and evaluation) terhadap salah 

satu media massa yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan 

bermedianya. Menurut Palmgreen, orang mengarahkan diri pada dunia 

(misalnya media) berdasarkan pada kepercayaan dan evaluasi-evaluasi 

mereka tentang dunia tersebut. Gratification sought dibentuk dari 

kepercayaan seseorang tentang apa yang media dapat berikan dan evaluasi 

seseorang mengenai isi media. Selanjutnya, gratification obtained 

mempertanyakan hal-hal yang khusus mengenai apa saja yang telah 

diperoleh setelah menggunakan media dengan menyebutkan acara atau 

rubrik tertentu secara spesifik.  

Untuk mengukur kepuasan penggunaan media, pertama penulis akan 

mengukur motif dan kepuasan. Setelah motif dan kepuasan diketahui maka 

kepuasan dapat terlihat berdasarkan kesenjangan antara motif dan 

kepuasan. Dengan kata lain, kesenjangan kepuasan (discrepancy 

gratifications) adalah perbedaan perolehan kepuasan yang terjadi antara 

skor motif dan kepuasan dalam mengkonsumsi media tertentu. Semakin 

kecil discrepancy-nya, semakin memuaskan media tersebut.
32

 Adanya 

pencarian kepuasan (motif) yang mendukung penilaian dan kepercayaan 

terhadap suatu media akan mendorong seseorang mengkonsumsi media 

tersebut.  

Indikator terjadinya kesenjangan kepuasan atau tidak adalah sebagai 

berikut:  

1. Jika mean skor (rata-rata skor) GS lebih besar dari mean GO (mean 

skor GS > mean skor GO), maka terjadi kesenjangan kepuasan. Jika 

demikian, kebutuhan yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan 

dengan kebutuhan yang diinginkan. Artinya, media tidak 

memuaskan khalayaknya.  

                                                             
32

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: 

KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 210 
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2. Jika mean skor (rata-rata skor) GS sama dengan mean skor GO 

(mean skor GS = mean skor GO), maka tidak terjadi kesenjangan 

kepuasan, karena jumlah kebutuhan yang diinginkan semuanya 

terpenuhi.  

3. Jika mean skor (rata-rata skor) GS lebih kecil dari mean skor GO 

(mean skor GS < mean skor GO), maka terjadi kesenjangan 

kepuasan, karena kebutuhan yang diperoleh lebih banyak 

dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Artinya, media 

tersebut memuaskan khalayaknya.  

Semakin besar kesenjangan mean skor yang terjadi, maka semakin 

tidak memuaskan media tersebut bagi khalayaknya. Sebaliknya, semakin 

kecil kesenjangan mean skor yang terjadi, maka makin memuaskan media 

tersebut bagi khalayaknya. 

Menurut Mc.Quail, terdapat empat kategori motif pengkonsumsian 

media:
33

  

1. Motif Informasi 

Pengguna dikatakan memiliki motif informasi, apabila ingin 

mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar.  

2. Motif Identitas Pribadi 

Pengguna dikatakan memiliki motif identitas pribadi, apabila ingin 

menemukan penunjang nilai-nilai yang berkaitan dengan pribadi 

diri sendiri.  

3. Motif Integrasi dan Interaksi sosial 

Pengguna dikatakan memiliki motif integrasi dan interaksi apabila 

ingin memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati 

sosial.  

 

 

                                                             
33

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: 

KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2006),  215-216 
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4. Motif Hiburan 

Pengguna dikatakan memiliki motif hiburan apabila ingin 

melepaskan diri dari permasalahan.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan khalayak 

yang dipenuhi oleh media didasari oleh motif-motif tertentu. Komunikasi 

massa memiliki motif informasi, identitas pribadi, integrasi interaksi, dan 

fungsi hiburan. Terpenuhinya motif tersebut menciptakan kepuasan atau 

tidak kepuasan khalayak setelah kebutuhan mereka terpenuhi. Kepuasan 

diukur berdasarkan terpenuhinya motif awal yang mendasari individu 

memilih suatu media.
 34

  Dapat disimpulkan bahwa kategori kepuasan yang 

diperoleh dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:  

1. Kepuasan Informasi 

Pengguna dikatakan memiliki kepuasan informasi apabila dapat 

mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar.  

2. Kepuasan Identitas Pribadi 

Pengguna dikatakan memiliki kepuasan identitas pribadi apabila 

dapat menemukan penunjang nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadi diri sendiri.  

3. Kepuasan Integrasi dan Interaksi sosial 

Pengguna dikatakan memiliki kepuasan integrasi dan interaksi 

apabila memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati 

sosial.  

4. Kepuasan Hiburan 

Pengguna dikatakan memiliki kepuasan hiburan apabila dapat 

melepaskan diri dari permasalahan.  

 

 

                                                             
34

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: 

KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 217 



18 
 

 
 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah: 

1. Jurnal oleh M. Taufiq Hidayatullah dan Suyanto, yang berjudul 

Kesenjangan Motif Dan Kepuasan Menonton Channel Youtube “Kok 

Bisa?” Dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini mencari 

kepuasan penonton terhadap Channel Youtube “Kok Bisa”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa mean GS > mean GO. Mean GS 

channel “Kok Bisa?” sebesar 3,6693 lebih besar dibandingkan mean GO 

channel “Kok bisa?” sebesar 3,6450 dengan selisih 0,0243. Indikator 

yang mengalami kepuasan (GS > GO) hanya informasi. Sedangkan 3 

indikator lainnya yakni identitas pribadi, integrasi dan interaksi sosial 

mengalami ketidakpuasan (GS > GO). 

2. Jurnal oleh Timotius Arief Nugroho dan Daru Purnomo yang 

berjudul, Motif Dan Kepuasan Mahasiswa Dalam Menonton 

Program Kick Andy (Analisa Teori Uses And Gratifications Pada 

Mahasiswa FISKOM UKSW) menyatakan bahwa indikator informasi 

memiliki kepuasan tertinggi. Hasilnya GS > GO, dimana indikator 

yang mencapai titik kepuasan adalah motif pencarian akan informasi 

(0,46) dan pencarian akan identitas pribadi (0,08). Sedangkan 

kebutuhan akan hiburan dan integrasi dan interaksi sosial, responden 

merasa tidak mendapatkannya melalui acara ini. 

3. Jurnal oleh Silya Christine Baracha Kaban, Ni Made Ras Amanda 

Gelgel, dan Ade Devia Pradipta yang berjudul Motif Dan Kepuasan 

Menonton Video Blog Di Kalangan Anak Muda Kota Denpasar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GS > GO, dimana ada dua 

motif yang mampu terpuaskan melalui menonton vlog, yakni motif 

identitas pribadi dan motif integritas dan interaksi sosial. Sedangkan 

motif informasi dan hiburan tidak terpuaskan.  
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4. Skripsi oleh Hidayah Alfitri yang berjudul, Kepuasan Penonton 

Terhadap Sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” DI ANTV (Studi Pada 

Masyarakat RW Kelurahan Bambukuning Kecamatan Tenayan Raya 

Pekanbaru). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua 

indikator merasa terpuaskan dengan kepuasan tertinggi diperoleh oleh 

indikator hiburan, integrasi dan interaksi sosial, identitas pribadi, 

kemudian informasi. 

5. Jurnal oleh Rifki Nofanry yang berjudul, Kepuasan Khalayak 

Terhadap Isi Berita Tabloid Otomotif menyatakan bahwa nilai mean 

keseluruhan GS < Nilai mean keseluruhan keseluruhan GO (42,0556 

< 43,000), artinya khalayak mendapatkan kepuasan setelah membaca 

tabloid Otomotif.
 
 

C. Defenisi Konsepsional 

Dalam penelitian kuantitatif, konseptualisasi dapat dilakukan setelah 

membawa teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam kajian ini, peneliti 

membagi konseptualisasi menjadi 2 bagian, yaitu gratification sought atau 

motif dan gratification obtained atau kepuasan yang diperoleh. Gratification 

sought adalah kepuasan yang dicari atau motif individu ketika akan 

mengkonsumsi suatu media. Sedangkan gratification obtained adalah 

kepuasan nyata yang diperoleh khalayak.
35

 Adapun konseptualisasi penelitian 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Gratification sought atau motif, terbagi atas: 

a. Motif informasi 

Penonton dikatakan memiliki motif informasi, apabila 

mereka: 

1) Mencari informasi terkait aktivitas dan peristiwa yang 

berkaitan dengan BTS pada acara Billboard Music 

Awards 2018 

2) Mencari referensi terkait aktivitas BTS 

                                                             
35
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b. Motif Identitas Pribadi 

Penonton dikatakan memiliki motif identitas personal, 

apabila mereka: 

1) Mencari dan mengidentifikasikan nilai diri sebagai 

anggota komunitas 

2) Mencari rasa percaya diri 

3) Mencari motivasi diri 

c. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

Penonton dikatakan memiliki motif integrasi dan interaksi 

sosial, apabila mereka: 

1) Mencari bahan pembicaraan dengan anggota komunitas 

2) Ingin untuk dekat dengan anggota komunitas  

3) Ingin dihargai oleh anggota komunitas 

d. Motif Hiburan 

Penonton dikatakan memiliki motif hiburan, apabila 

mereka: 

1) Ingin melepaskan diri dari permasalahan sehari-hari 

2) Ingin menyalurkan emosi 

3) Ingin mengisi waktu luang 

4) Ingin mendapatkan hiburan  

2. Gratification obtained atau kepuasan yang diperoleh, 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Kepuasan informasi 

Penonton dikatakan mendapatkan kepuasan informasi, 

apabila mereka: 

1) Mendapatkan  informasi terkait aktivitas dan peristiwa 

yang berkaitan dengan BTS pada acara Billboard Music 

Awards 2018 

2) Mendapatkan referensi terkait aktivitas BTS 

 

 



21 
 

 
 

b. Kepuasan Identitas Pribadi 

Penonton dikatakan mendapatkan kepuasan identitas 

personal, apabila mereka: 

1) Memperoleh dan dapat mengidentifikasikan nilai diri 

sebagai anggota komunitas 

2) Menambah rasa percaya diri 

3) Menemukan motivasi diri 

c. Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 

Penonton dikatakan mendapatkan kepuasan integrasi dan 

interaksi sosial, apabila mereka: 

1) Memperoleh bahan pembicaraan dengan anggota 

komunitas 

2) Merasa dekat dengan anggota komunitas  

3) Merasa dihargai oleh anggota komunitas 

d. Kepuasan Hiburan 

Penonton dikatakan mendapatkan kepuasan hiburan, 

apabila mereka: 

1) Bisa melepaskan diri dari permasalahan sehari-hari 

2) Dapat menyalurkan emosi 

3) Dapat mengisi waktu luang 

4) Mendapatkan hiburan  

D. Defenisi Operasional 

Operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

pengukuran variabel-variabel pada penelitian. Untuk lebih jelasnya, bisa 

diperhatikan pada tabel operasionalisasi variabel berikut. 

Tabel 2.1 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

 

1 

 

Gratification 

Sought (Motif) 

 

Informasi 

1) Mencari informasi 

terkait aktivitas dan 

peristiwa yang 

 

Likert 
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berkaitan dengan BTS 

pada acara Billboard 

Music Awards 2018 

2) Mencari referensi 

terkait aktivitas BTS 

   

 

 

Identitas 

Pribadi 

1) Mencari dan 

mengidentifikasikan 

nilai diri sebagai 

anggota komunitas 

2) Mencari rasa percaya 

diri 

3) Mencari motivasi diri 

Mencari dan  

 

 

 

Likert 

   

 

Integrasi 

dan 

Interaksi 

Sosial 

1) Mencari bahan 

pembicaraan dengan 

anggota komunitas 

2) Ingin untuk dekat 

dengan anggota 

komunitas  

3) Ingin dihargai oleh 

anggota komunitas 

 

 

 

Likert 

   

 

 

 

Hiburan 

1) Ingin melepaskan diri 

dari permasalahan 

sehari-hari 

2) Ingin menyalurkan 

emosi 

3) Ingin mengisi waktu 

luang 

Ingin mendapatkan 

hiburan 

 

 

 

 

Likert 
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2 

 

Gratification 

Obtained 

(Kepuasan) 

 

 

Informasi 

1) Mendapatkan  

informasi terkait 

aktivitas dan peristiwa 

yang berkaitan dengan 

BTS pada acara 

Billboard Music 

Awards 2018 

2) Mendapatkan referensi 

terkait aktivitas BTS 

 

 

Likert 

   

 

 

 

Identitas 

Pribadi 

1) Memperoleh dan dapat 

mengidentifikasikan 

nilai diri sebagai nilai 

diri sebagai anggota 

komunitas 

2) Menambah rasa 

percaya diri 

3) Menemukan motivasi 

diri 

 

 

 

 

Likert 

   

 

Integrasi 

dan 

Interaksi 

Sosial 

1) Memperoleh bahan 

pembicaraan dengan 

anggota komunitas 

2) Merasa dekat dengan 

anggota komunitas  

Merasa dihargai oleh 

anggota komunitas 

 

 

 

 

Likert 

   

 

Hiburan 

1) Bisa melepaskan diri 

dari permasalahan 

sehari-hari 

2) Dapat menyalurkan 

emosi 

 

 

 

 

 

 

Likert 
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3) Dapat mengisi waktu 

luang 

4) Mendapatkan hiburan  

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya 

secara empiris.
36

 Dalam penelitian ini, hipotesisnya adalah: 

H0: Komunitas fans BTS Riau puas terhadap tayangan Billboard Music 

Awards 2018 di NET TV 

Ha : Komunitas fans BTS Riau tidak puas terhadap tayangan Billboard Music 

Awards 2018 di NET TV 
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