
9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori 

Pembahasan teori ini bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan teori 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Konsep merupakan 

sejumlah ciri atau standar umum suatu objek.
14

 

1. Kepuasan 

Seseorang menggunakan media massa berdasarkan motif- motif tertentu. 

Sehingga, membuat media berusaha untuk memenuhi motif tersebut. Jika 

terpenuhi, maka media tersebut berhasil memberikan kepuasan terhadap 

penggunanya. Media yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya disebut 

media yang efektif
15

 

Menurut Kotler kepuasan adalah sejauh mana suatu tingkat produk 

dipresepsikan sesuai dengan harapan. Kepuasan diartikan sebagai suatu keadaan 

dimana harapan terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang di dapat. 

Jika produk tidak memenuhi harapan, maka konsumen kecewa atau tidak puas. 

Sebaliknya, jika produk memenuhi harapan, maka konsumen akan puas.
16

 

Kepuasan yang diperoleh seseorang dari media ditentukan oleh sikap 

orang tersebut pada media, yaitu kepercayaan dan evaluasi yang diberikan kepada 

isi pesan media. Jika seseorang percaya dengan suatu program yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan membuatnya puas, maka orang tersebut akan memilih 

                                                             
14

 Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, ( Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002 ) ,  

17 
15

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

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

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) , 208 
16

 Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si dan Dr. Sopiah, MM, M.Pd, Perilaku Konsumen 

Pendekatan Praktis Himpunan Jurnal Penelitian, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013) , 181 
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program itu. Sebaliknya, seseorang akan menghindari suatu program jika 

dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan dan membuatnya tidak puas.
17

 

Kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai, akan menentukan pencarian 

kepuasan, yang akhirnya menentukan prilaku konsumsi terhadap media. 

Tergantung pada apa yang dikonsumsi dan apa alternatif media yang diambil, 

pengaruh media, dan pada akhirnya akan memberikan umpan balik kepada 

kepercayaan seseorang terhadap media.
18

 Kepuasan seseorang bergantung pada 

apa yang diberikan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tetapi seseorang tidak bergantung pada semua media 

secara sama dan merata. Ketergantungan media hasil dari motif seseorang untuk 

medapatkan kepuasan dan ketersediaan alternatif tontonan. Rokeach dan DeFleur 

mengemukakan dua faktor yang menentukan ketergantungan seseorang terhadap 

media
19

: 

1. Seseorang lebih bergantung pada media yang dapat memenuhi sejumlah 

kebutuhannya sekaligus dibandingkan dengan media yang hanya mampu 

memenuhi beberapa kebutuhan 

2. Perubahan sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan 

perubahan pada konsumsi media 

Untuk meneliti bagaimana kepuasan penonton, peneliti menggunakan teori 

uses and gratification. Penggunaan (uses) isi media untuk mendapatkan 

pemenuhan (gratification) atas kebutuhan, dimana prilaku khalayak berdasarkan 

kebutuhan (needs) dan kepenyingan (interest). 
20

 Artinya, ada motif kenapa 

penonton memilih untuk menonton program sinetron “Jodoh Wasiat Bapak”, 

demi memenuhi kebutuhannya. 

                                                             
17

 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Predana Media Group, 

2015) , 514 
18

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

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

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) , 211 
19

 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Predana Media Group, 

2015) , 516 
20

 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori, Pradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: K E N C A N A, 2014), 290 
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Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch merumuskan asumsi-

asumsi dasar dari teori Use and gratification yaitu; 

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

massa diasumsikan mempunya tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif, untuk mengaitkan pemuas 

kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. 

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

kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi hanyalah bagian dari rentangan 

kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi 

melalui konsumsi media, tergantung kepada perilaku khalayak. 

4. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak. Artinya 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 orientasi khalayaknya.
21

  

Konsep mengukur kepuasan disebut dengan Gratification  Sought (GS) 

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

teori yang merupakan varian dari teori Uses and Gratification, yaitu teori 

expectancy values (nilai pengharapan). 

Gambar 2.1 

Model Expectancy Values 
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Menurut Palmgreen, pencarian kepuasan dibentuk dari kepercayaan 

mengenai apa yang media berikan dan evaluasi mengenai isi media. Pencarian 

kepuasan ini yang membuat seseorang mengkonsumsi media untuk memperoleh 

kepuasan.
22

 

Selain teori expectancy values (nilai pengharapan), varian laindari teori 

uses and gratification adalah teori ketergantungan (Dependency Theory). Teori ini 

diutarakan oleh Sandra Ball Rokeach dan Melvin Defleur.
23

 Dalam teori 

ketergantungan, sejalan dengan teori uses and gratification yang menyatakan 

bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai suatu tujuan tertentu. 

Namun, khalayak memiliki ketergantungan yang berbeda pada tiap media. 

Khalayak akan menjadi lebih tergantung terhadap media yang telah 

memenuhi berbagai kebutuhannya dibandingkan dengan media yang hanya 

memenuhi kebutuhan beberapa saja. Selain itu, kondisi sosial juga menentukan 

ketergantungan seseorang. Model ini menunjukan sistem media dan intitusi sosial 

saling berhubungan dalam menciptakan kebutuhan dan minat. Artinya, hal ini 

akan mempengaruhi khalayak untuk memilih berbagai media. Sehingga, bukan 

sumber media massa yang meciptakan ketergantungan, melainkan kondisi 

sosial.
24

 

Untuk mengetahui seberapa besar kepuasan penonton, perlu di ketahui 

dahulu Gartivication Sought (GS) atau kepuasan yang di cari atau di inginkan dan 

Gratification Obtained (GO) atau kepuasan nyata yang diperoleh setelah 

menonton.
25

 

                                                             
22

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

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

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) , 212 
23

 Fajar Junaedi, Komunikasi Massa Pengantar Teoritis, (Yogyakarta: Santusta Printing, 

2007), 102 
24

 Ibid, 103 
25

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset 

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

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) , 210-211 
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Gratification sought dalam penelitian ini merupakan motif atau sebab-

sebab seseorang mengonsumsi media televisi. Untuk hal ini, penulis 

mengkategorikan motif atau sebab penonton menyaksikan “Jodoh Wasiat Bapak”, 

menggunakan acuan dari motif pengonsumsian media yang di kemumakan oleh 

McQuail dan teman-teman
26

,  yaitu; 

1. Motif Informasi 

Motif informasi adalah hal yang berkaitan dengan peneguhan informasi, 

pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Didasari oleh rasa untuk 

memahami dan menguasai lingkungan juga memuaskan rasa penasaran dan 

penyelidikan.
27

 Atau bentuk-bentuk pencarian informasi (surveillance).
28

 

2. Motif Identitas Pribadi 

Motif identitas pribadi adalah pencarian yang melibatkan cara – cara untuk 

menekankan nilai-nilai individu.
29

Atau motif identitas pribadi juga dapat berupa 

pencarian referensi diri, eksplorasi realitas dan penguatan nilai diri (personal 

identity)
30

. Selain itu, motif identitas pribadi juga dapat berupa peneguhan 

kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status indiviudal. Hal itu didapat dari 

hasrat akan harga diri. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

Motif integrasi dan interaksi sosial adalah bentuk pencarian untuk dapat 

berhubungan dengan orang lain, persahabatan, dan kegunaan sosial yang di dasari 

oleh hasrat untuk berafiliasi (personal relationship).
31

 

  

                                                             
26

 Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Edisi 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga) , 72 
27

 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 194 
28

 Fajar Junaedi, Komunikasi Massa Pengantar Teoritis, (Yogyakarta: Penerbit Santusta, 

2007), 100 
29

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

(Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 105 
30

 Fajar Junaedi, Komunikasi Massa Pengantar Teoritis, (Yogyakarta: Penerbit Santusta, 

2007), 100 
31

 Ibid, 100 
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4. Motif Hiburan. 

Motif huburan adalah bentuk pencarian untuk melepaskan diri dari 

rutinitas dan masalah, serta mencari sarana pelepasan emosi, (diversion)
32

, 

menghindari tekanan, ketegangan, dan hasrat akan keaneka ragaman.
33

 

Untuk Gratification Obtained, mengikuti kategori dari gratification 

sought. Dimana, pada gratification obtained adalah kepuasan yang di dapat setelah 

menonton sinetron “Jodoh Wasiat Bapak”, yaitu ; 

1. Kepuasan Informasi 

Informasi merupakan salah satu tipe kebutuhan kognitif untuk 

mendapatkan informasi, pengetahuan dan pemahaman, melalui suatu media. 

Seperti televisi, video, dan film. Sehingga, dikatakan kepuasan informasi jika 

pengumpulan informasi yang di butuhkan terpenuhi. 

2. Kepuasan Identitas Pribadi 

Identitas pribadi adalah salah satu kategori kepuasan yang berasal dari 

penggunaan media, melibatkan cara – cara untuk menekankan nilai – nilai 

individu. Sehingga, dikatakan kepuasan Identitas Pribadi jika hal – hal terkait 

penekanan nilai – nilai individu terpenuhi. 

3. Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 

Integrasi diri dan interaksi sosial berkaitan dengan peningkatan 

kredibilitas, percaya diri dan status, serta meningkatkan hubungan dengan 

keluarga, teman dan lainnya. Sehingga, dikatakan kepuasan integritas diri dan 

interaksi sosial jika kredibilitas, percaya diri dan status yang dibutuhkan 

terpenuhi oleh media yang digunakan. 

  

                                                             
32

 Fajar Junaedi, Komunikasi Massa Pengantar Teoritis, (Yogyakarta: Penerbit Santusta, 

2007), 100 
33
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4. Kepuasan Hiburan 

Hiburan merupakan salah satu kategori kepuasan yang berasal dari 

penggunaan media melibatkan pelarian diri dari rutinitas dan permasalahan. 

Sehingga dapat dikatakan kepuasan hiburan jika hal – hal menyenangkan, 

melarikan diri dari rutinitas dan permasalahan yang merupakan kebutuhannya 

terpenuhi oleh media yang digunakannya. 

2. Sinetron 

Sinetron atau sinema elektronik adalah program drama dalam televisi. 

Drama sendiri berasal dari bahasa Yunani Dran yang berarti berbuat atau 

bertindak (action). Program drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita, 

diperankan oleh pemain (artis), dan melibatkan konflik dan emosi dalam cerita.
34

 

Sinetron di sebut juga dengan opera sabun (soap opera atau daytime 

serial). Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh 

secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita sendiri dan 

kemudian dirangkum menjadi suatu cerita. Akhir cerita sinetron cendrung selalu 

terbuka dan juga tanpa penyelesaian (open-ended). Cerita cendrung dibuat 

berpanjang-panjang selama masih ada audien yang menyukainya. Penayangan 

sinetron terbagi dalam beberapa episode. Sinetron yang memiliki episode terbatas 

disebut dengan mini seri. Episode dalam suatu miniseri merupakan bagian dari 

cerita kseluruhan. 

Alan Landsburg menatakan bahwa hanya ada tiga tema dalam setiap 

program yang di sukai oleh penonton, yaitu seks, uang dan kekuasaan. Alan juga 

mengatakan ; “ any drama, or comedy, that explores these qualities is on a solid 

footing.” Hal ini merupakan penegasan bahwa suatu program drama atau komedi 

                                                             
34

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & Televisi, 

(Jakarta, Prenada Media Groub, 2009) ,  213 
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yang memiliki salah satu atau gabungan dari tiga teman akan mendapatkan 

pijakan kuat untuk berhasil mendapatkan penonton.
35

 

Tema-tema cerita lain seperti balas dendam, penaklukan, simpati, dan 

nostalgia juga menjadi tema yang menarik perhatian penonton. Namun, tema 

tersebut dapat di rangkum kedalam tiga tema besar awal yaitu seks, uang dan 

kekuasaan. Ketiga tema dapat digunakan dalam setiap cerita baik dalam sinettron 

ataupun film.
36

 

B. Kajian Terdahulu 

Adapun kajian terdahulu yang dijadikan referensi dan bahan pertimbangan 

untuk penelitian kepuasan untuk sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepuasan Masyarakat Surabaya Terhadap Program Komedi Indonesia Lawak 

Klub di Trans7. Penelitian ini mencari kepuasan penonton program komedi 

Indonesia Lawa Club di Trans7. Untuk mencari kepuasan, dilakukan dengan 

mencari selisih dari GS dan GO. Hasil dari penelitian ini, terdapat perbedaan 

yang signifikan antara gratification sought dengan gratification obtained pada 

setiap indikatorpada empat aspek kepuasan yaitu motif informasi, motif 

identitas pribadi, motif integrasi dan interaksi sosial, serta motif hiburan berarti 

media mampu memberikan kepuasan kepada khlayak. Dimana nilai rata-rata 

skor GS lebih kecil daripada rata-rata skor GO (GS < GO).
37

 

2. Motif Dan Kepuasan Mahasiswa Dalam Menonton Program Kick Andy 

(Analisa Teori Uses and Gratifications Pada Mahasiswa FISKOM UKSW). 

Penelitian ini salah satu tujuannya adalah untuk mengukur kepuasan yang 

didapat mahasiswa FISKOM UKSW dalam menonton program Kick Andy. 

Hasil dari penelitian ini yaitu kepuasan tertinggi dimiliki oleh motif pencarian 

                                                             
35

 Morissan, Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & Televisi, 

(Jakarta, Prenada Media Groub, 2009) ,  214 
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37
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informasi dengan nilai 0,46 (nilai selisih GS dan GO). Semakin besar nilai 

kesenjangan mendekati nol (0) artinya kepuasan yang dimiliki semakin tinggi. 

Dari 67 responden yang ada, mereka melihat tayangan talk show Kick Andy 

sebagai salah satu cara yang sering dilakukan agar mereka dapat memperoleh 

pendidikan dan informasi mengenai hal-hal ataupun isu yang sedang hangat 

terjadi di masyarakat ataupun memperoleh informasi mengenai fenomena dan 

kejadian yang menarik.
38

 

3. Motif dan Kepuasan Masyarakat Surabaya Dalam Menonton Program Dialog 

“Titik Tengah” di Metro TV Jawa Timur” Dalam penelitian ini, teknik 

sampling yang gunakan adalah teknik sampling purposif (Purposive Sampling). 

Kriteria  yang dapat pernah menonton program dialog “Titik Tengah” di Metro 

TV Jawa Timur minimal 2 kali dalam 3 bulan terakhir, total masyarakat 

Surabaya yang berusia 25-50 tahun adalah 1.868.847 data yang didapat dari 

dispendukcapil.
39

  

4. Kesenjangan Kepuasan Pemirsa Televisi Program Acara Komedi (Studi 

Kesenjangan Kepuasan Tentang Tingkat Kesenjangan Kepuasan Pemirsa 

Televisi Dalam Menonton Program Acara Opera Van Java Trans7 dan Segerrr 

Beneerrr ANTV di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Swadana Transfer 

Angkatan 2008 FISIP UNS). Dalam penelitian ini, untuk mencari kepuasan 

adalah dengan mencari kesenjangan kepuasannya. Sehingga di dapat tingkatan 

dengan ketentuan Rendah apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 21 

– 30%, Sedang apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 11 – 20%, 

Tinggi apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 0 – 10%. Persentase 

dilihat dari kesenjangan kepuasan.
40
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C. Defenisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

a. Defenisi Konsepsional 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan penonton 

dalam menonton sinetron “Jodoh Wasiat Bapak”. Untuk mendapatkan kepuasan, 

perulu diketahui gratification sought dan gratification obtained dari penonton. 

Gratification Sought (GS) adalah kepuasan yang dicari atau diinginkan 

seseorang ketika mengonsumsi suatu jenis media tertuntu. Gratification Sought 

juga dapat dikatakan sebuah motif tertentu yang mendorong seseorang untuk 

mengonsumsi media. Untuk penelitian kali ini, medianya adalah televisi. 

Gratification Obtained (GO) adalah kepuasan nyata yang diperoleh seseorang 

setelah mengonsumsi media tertentu. Untuk penelitian kali ini, media yang 

dikonsumsi adalah televisi.
41

 

Definisi operasionalisasi merupakan sebuah proses dimana konsep yang 

digunakan dioprasionalkan, agar dapat di ukur. Hasilnya berupa konstruk dan 

variabel beserta indikator-indikator pengukurnya. Seperti yang sudah dijelaskan, 

gratification sought dalam penelitian ini merupakan motif atau sebab-sebab 

seseorang mengonsumsi media televisi. Untuk hal ini, penulis mengkategorikan 

motif atau sebab penonton menyaksikan “Jodoh Wasiat Bapak”, yaitu; 

1. Motif Informasi 

Penonton “Jodoh Wasiat Bapak” dikatakan memiliki motif informatif 

apabila mereka: 

a. Dapat memperoleh informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

b. Mengetahui artis-artis Indonesia dalam sinetron 

c. Dapat memperoleh informasi tentang hal-hal mistis 

                                                                                                                                                                       
ANTV di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Swadana Transfer Angkatan 2008 FISIP UNS), 

SKRIPSI Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010 
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2. Motif Identitas Pribadi 

Penonton “Jodoh Wasiat Bapak” dikatakan memiliki motif identitas 

pribadi apabila mereka: 

a. Untuk menemukan gambaran prilaku yang baik dan tidak baik 

b. Untuk menemukan motivasi bagi diri sendiri 

c. Untuk menambah rasa percaya diri 

 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

Penonton “Jodoh Wasiat Bapak” dikatakan memiliki Motif Integrasi dan 

interaksi sosial apabila mereka: 

a. Menemukan bahan pembicaraan dengan orang lain 

b. Mendapatkan pengetahuan berkenaan dengan simpati dan empati sosial. 

c. Agar dapat memberikan informasi tentang hal-hal mistis kepada orang lain 

 

4. Motif Hiburan 

Penonton “Jodoh Wasiat Bapak” dikatakan memiliki motif hiburan apabila 

mereka: 

a. Merasa santai 

b. Menghabiskan waktu luang 

c. Untuk menghilangkan stres 

Gratification Obtained adalah kepuasan yang didapat dalam memenuhi 

motif untuk mengonsumsi televisi atau kepuasan nyata yang di dapatkan penonton 

setelah menyaksikan sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” di ANTV. Untuk hal ini, 

penulis mengukur kepuasan setelah menyaksikan “Jodoh Wasiat Bapak” 

menggunakan motif awal (gratification sought) yang menjadi alasan penonton 

memilih untuk menyaksikan “Jodoh Wasiat Bapak” di ANTV. Maksudnya, jika 

penonton memiliki kebutuhan yang dicari yaitu informasi, maka penonton juga 

mendapatkan informasi setelah menonton. Terlepas dari apakah kepuasan yang 

didapat telah memenuhi kebutuhan yang di cari. 
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Kategori kepuasan yang didapat setelah menonton “Jodoh Wasiat Bapak” 

di ANTV yang dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kepuasan Informasi 

Penonton “Jodoh Wasiat Bapak” dikatakan mendapatkan kepuasan 

informatif apabila mereka: 

a. Dapat memperoleh informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

b. Dapat mengetahui artis-artis Indonesia dalam sinetron 

c. Dapat memperoleh informasi tentang hal-hal mistis 

 

2. Kepuasan Identitas Pribadi 

Penonton “Jodoh Wasiat Bapak” dikatakan mendapatkan kepuasan 

identitas pribadi apabila mereka: 

a. Menemukan gambaran prilaku yang baik dan tidak baik 

b. Menemukan motivasi bagi diri sendiri 

c. Menambah rasa percaya diri 

 

3. Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 

Penonton “Jodoh Wasiat Bapak” dikatakan mendapatkan kepuasan 

integrasi dan interaksi sosial apabila mereka: 

a. Dapat menemukan bahan pembicaraan dengan orang lain 

b. Mendapatkan pengetahuan berkenaan dengan simpati dan empati sosial. 

c. Dapat memberikan informasi tentang hal-hal mistis kepada orang lain 

 

4. Kepuasan Hiburan 

Penonton “Jodoh Wasiat Bapak” mendapatkan kepuasan hiburan apabila 

mereka: 

a. Dapat merasa santai 

b. Dapat menghabiskan waktu luang 

c. Dapat menghilangkan stres 
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C. Konsep Operasional 

Operasional variabel dimaksudkan untuk mengentahui pengaruh 

pengukuran variabel-variabel penelitian. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel Operasionalisasi Variabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Indikator Deskriptor Skala 

1 

Motif 

(Gratification 

Sought / GS ) 

Informasi 
Bentuk- bentuk pencarian 

informasi (surveillance). 
Likert 

  Identitas Pribadi 

Pencarian referensi diri, 

eksplorasi realitas dan 

penguatan nilai diri 

(personal identity). 

Likert 

  
Integrasi dan 

Interaksi Sosial 

Bentuk pencarian untuk 

dapat berhubungan dengan 

orang lain, persahabatan, 

dan kegunaan sosial 

(personal relationship). 

Likert 

  Hiburan 

Bentuk pencarian untuk 

melepaskan diri dari 

rutinitas dan masalah, serta 

mencari sarana pelepasan 

emosi (diversion). 

Likert 

2 

Kepuasan Nyata 

(Gratification 

Obtained / GO) 

Informasi 

Mendapatkan informasi 

yang dicari setelah 

menonton. 

Likert 

  Identitas Pribadi 
Mendapatkan referensi diri, 

eksplorasi realitas dan 
Likert 
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penguatan nilai diri setelah 

menonton. 

  
Integrasi dan 

Interaksi Sosial 

Berhasil berhubungan 

dengan orang lain, 

persahabatan, dan kegunaan 

sosial setelah menonton. 

Likert 

  Hiburan 

Berhasil melepaskan diri 

dari rutinitas dan masalah, 

serta menemukan sarana 

pelepasan emosi setelah 

menonton. 

Likert 

D. Hipotesis 

Dalam teori uses and gratification, penggunaan media di pengaruhi oleh 

motif yang dimiliki. Motif tersebutlah yang membuat seseorang memilih media 

tertentu yang dapat memenuhi motifnya. Setelah menggunakan media yang di 

yakini dapat memenuhi motifnya, maka efek yang di dapat adalah kepuasan.
42

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti memberikan dugaan awal untuk 

penelitian ini yang nantinya akan di uji kebenarannya. 

Ha: Penonton di RW 5 kelurahan Bambukuning kecamatan Tenayan Raya 

Pekanbaru puas dengan sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” di ANTV. 

H0: Penonton di RW 5 kelurahan Bambukuning kecamatan Tenayan Raya 

Pekanbaru tidak puas dengan sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” di ANTV. 
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