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ABSTRAK

Penelitian ini beijudul “Motivasi Remaja Menonton Siaran Televisi Lokal 
di Kota Palembang” mengangkat permasalahan tentang motivasi remaja 
menonton siaran televisi lokal yang ada di kota Palembang. Apa yang memotivasi 
remaja di kota Palembang menonton siaran acara televisi lokal di kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus yang dilakukan di kota Palembang kepada televisi lokal yaitu Pai TV dan 
Sriwijaya TV. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara pada informan 
remaja serta dengan melakukan observasi secara langsung. Data dianalisis secara 
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi remaja menonton siaran 
televisi lokal yaitu Motivasi informasi seperti mengetahui tentang peristiwan dan 
kondisi kota Palembang pada khususnya, mencari jalan keluar menentukan 
pilihan,memuaskan keinginan dan mengetahui minat umum, motivasi identitas 
diri seperti mengenal diri sendiri, mengetahui bentuk perilaku orang lain, 
mengetahui identitas pribadi, motivasi integrasi dan interaksi sosial seperti dapat 
menambah informasi dan interaksi dengan orang lain, meningkatkan 
memiliki dan motivasi hiburan seperti melepaskan diri dari masalah, bersantai 
atau sekedar mengisi waktu luang.

Perlu ditumbuhkannya minat atau motivasi remaja di Kota Palembang 
untuk menonton siaran televisi lokal sebagai media informasi kepada khalayak 

tentang budaya dan interaksi sosial satu dengan yang lainnya sehingga ada 
rasa saling memiliki.

rasa

umum

Kata Kunci: Motivasi menonton, acara televisi lokal, dan Remaja
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan globalisasi yang menuntut kecepatan informasi, 

dibutuhkan kehadiran berbagai media informasi di tengah-tengah masyarakat. 

Berbagai informasi tentang daerah yang tidak terekspose oleh media nasional 

mendasari kehadiran media televisi lokal di berbagai daerah. Kehadiran televisi 

lokal menambah variasi atau pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan 

informasi, hiburan, dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- 

Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang lebih menitikberatkan pada 

partisipasi dan kontrol masyarakat serta pemberdayaan institusi lokal (Oktaviarini, 

2006). Menurut data Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), saat ini televisi

lokal yang sudah menjadi anggota ATVLI telah memiliki anggota sebanyak 29

stasiun televisi lokal (http://atvli.co.id)

Beragam program acara yang disajikan televisi lokal mulai dari berita, 

musik dan hiburan, program kesenian dan kebudayaan, hingga potensi ekonomi 

lokal memungkinkan masyarakat untuk dapat memilih program acara yang sesuai 

dengan minat dan kebutuhan mereka. Program acara bernuansa lokal menjadi 

daya tarik tersendiri untuk menarik minat mayarakat menonton televisi lokal 

(Rachmiati, 2007). Program acara yang disajikan televisi lokal ini harus bersaing 

dengan program-program acara lainnya di televisi swasta. Hasil riset AGB 

Nielsen Media Research di 10 kota besar pada tahun 2007 menuni

http://atvli.co.id


perolehan pemirsa televisi lokal menurun selama semeter pertama tahun 2007 

dibandingkan periode yang sama tahun 2006 dari 2,7% menurun menjadi 2,4% di 

bandingkan dengan televisi nasional.

Pada negara-negara yang berkembang dengan sistem pemerintahan yang 

demokratis, mensyaratkan pertumbuhan pers (media masa) sebagai salah satu 

pilar demokrasi. Realitas menunjukkan, dalam bertumbuh kembangnya suatu 

bangsa, media masa mempunyai peranan penting dalam segala aspek 

pembangunan, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Sumbangsih 

media masa bagi proses pembangunan, secara umum terwujud dalam tiga fungsi, 

antara lain:

- Media masa sebagai sarana kontrol sosial

- Sebagai sumber informasi dan hiburan (entertaiment)

- Sumber ilmu pengetahuan (education).

Selain fungsinya, media masa juga merupakan sebuah industri (pers), yang 

membutuhkan dukungan investasi modal, baik aspek finansial, sumber daya 

manusia dan perangkat infrastruktur yang memadai, serta membutuhkan 

manajemen yang profesional. Sebagai sebuah institusi, industri pers juga dapat 

memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi mikro, terutama dapat 

menyediakan kesempatan keija bagi para tenaga keija. Dengan tugas dan fungsi 

pers sebagai pilar demokrasi, terutama sebagai sebuah industri, sangat berpeluang 

untuk pengembangannya, terutama, dalam tuntutan perekonomian global, serta 

pertumbuhan demokrasi yang terus didambakan, karena media akan menjadi 

efektif, bagi semua proses pertumbuhan dimaksud. Dengansarana yang
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demikian, profesionalisme sangat dibutuhkan dalam pengelolaan media, sebab 

disatu sisi media patut menjalankan fungsi yang sesungghnya, sementara sebagai 

sebuah industri, berhadapan dengan tuntutan pasar yang semakin kompetitif.

Keberadaan media masa (lokal) akan sangat membantu proses 

pertumbuhan sosial ekonomi daerah, sebab materi pemberitaan biasanya lebih 

banyak mengeksploitasi potensi, maupun keunggulan kompetitif dan komparatif 

daerah, untuk dijadikan produk informasi bagi audensinya. Hal ini menjadi 

peluang, yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi serta elemen 

masyarakat di daerah untuk memanfaatkan jasa media masa, dalam 

mempromosikan segala potensi yang dimiliki kepada segmen pasar, untuk 

menarik minat investasi, baik secara material maupun imaterial.

Dengan kondisi sosial ekonomi dan politik, yang semakin kondusif bagi 

pertumbuhan media masa, justru menjadi peluang tersendiri bagi pengguna jasa 

media, sebab apabila semakin banyak pelaku usaha menginvestasikan modal 

usahanya untuk pendirian industri pers, akan terjadi persaingan di bidang jasa 

penerbitan media masa, sehingga akan menguntungkan pengguna jasa media, 

dalam menentukan pilihan pada jasa media yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya. Mengenai bagaimana caranya termanfaatkan jasa media masa, bagi 

promosi potensi sosial ekonomi masyarakat adat, tentunya bukan hal yang terlalu 

sulit, sebab keberadaan setiap media masa, tentunya berkepentingan untuk 

menyajikan setiap informasi demi keberlangsungan eksistensinya. Tetapi sebagai 

pengguna jasa media, masyarakat perlu mencermati dan memahami, sifat dan

3
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lingkup peredaran sebuah media, agar tepadai kesesuaian dengan bidang 

pemeberitaan media bersangkutan.

Motivasi menonton program televisi lokal dipengaruhi oleh dari dalam 

diri individu (intrinsik) dan yang datang dari luar diri individu (ekstrinsik). Faktor 

intrinsik yang diduga berpengaruh terdiri atas beberapa variabel, yaitu usia, jenis 

kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan etnis. 

Sedangkan faktor ekstrinsik yang berpengaruh yaitu adanya informasi acara dan 

pola pengambilan keputusan. Pola pengambilan keputusan dalam memilih acara 

televisi yang akan ditonton menurut Rogers seperti yang dikutip oleh Camelia 

(2003) terbagi menjadi: a) pola pengambilan otoritas, b) pola pengambilan 

individual, yang dibagi menjadi pola pengambilan keputusan opsional dan pola 

pengambilan koletif, dan c) pola pengambilan kontingensi.

Motivasi remaja menonton televisi lokal di Kota Palembang sebagai 

wilayah pusat kota yang terdapat dua televisi lokal yang ada di kota Palembang 

yaitu Sriwijaya TV dan PAL TV. Siaran televisi lokal tidak jauh berbeda dengan 

televisi swasta yang sudah terlebih dahulu ada, walaupun patut diakui televisi 

swasta yang ada dalam bentuk acara hiburan dan informasi lebih beragam. Dalam 

siaran televisi lokal dimana remaja bisa melihat hasil karya putra daerah dalam 

mengolah suatu acara dan bahasa khas Palembang yang sering di gunakan di 

dalam siaran televisi lokal menjadi menarik perhatian, dan juga para pembawa 

acara dan lokasi tempat yang tidak asing lagi bagi warga Palembang adalah salah 

satu aspek yang membuat televisi lokal memperoleh tempat tersendiri di 

masyarakat kota Palembang khususnya remaja di kota Palembang. Selain itu di

ruang
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kota Palembang adalah wilayah yang dengan masyarakat yang heterogen, di 

wilayah ini dapat dijumpai beragam bentuk lapisan ataupun tingkatan masyarakat, 

baik itu dilihat dari tingkatan ekonomi, pendidikan, serta daerah asal. Kota 

Palembang ini juga karena merupakan daerah pusat kota yang memiliki banyak 

fasilitas umum yang tersedia dan cepatnya arus informasi yang sampai kepada 

masyarakat membuat baiknya respon masyarakat terhadap keberadaan televisi 

lokal di wilayah tersebut.

Setiap individu memiliki perilaku tertentu dalam menggunakan media 

massa. Perilaku menonton televisi adalah suatu tindakan menonton televisi karena

adanya dorongan dalam diri seseorang untuk menonton televisi. Dorongan ini

dapat dikatakan sebagai motif. Menurut Defleur (1983), ada 3 hal yang dapat 

dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat perilaku penggunaan televisi, yaitu: 1) 

total waktu rata-rata yang digunakan untuk menonton televisi dalam sehari, 2) 

pilihan acara yang ditonton dalam sehari, 3) frekuensi menonton acara tertentu. 

Berbagai pola penggunaan televisi tersebut dapat menghasilkan pemuasan 

kebutuhan atau konsekuensi lain yang tidak diinginkan sebagai dampak dari 

perbandingan antara harapan khalayak sebelum menonton televisi dengan yang 

sesungguhnya diperoleh khalayak setelah menonton televisi.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana motivasi remaja untuk menonton siaran acara televisi lokal di 

kota Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- Untuk mengetahui motivasi motivasi remaja untuk menonton siaran

acara televisi lokal di kota Palembang.

b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh remaja kota

Palembang dalam menonton televisi lokal baik itu tindakan yang

disebabkan dorongan dari luar dan dari dalam diri individu tersebut.

Untuk mengetahui alasan remaja kota Palembang dalam menonton 

siara televisi lokal baik dari segi informasi yang diperoleh, hiburan, 

identitas pribadi, integrasi dan interaksi sosial.

1.4.Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan kajian ilmu Sosiologi khususnya mengenai motivasi
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remaja menonton siaran acara televisi lokal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi remaja menonton siaran televisi lokal di kota Palembang, 

b. Manfaat Praktis

- Berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana motivasi 

remaja menonton siaran acara televisi lokal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi remaja dalam menonton siaran acara televisi lokal di 

kota Palembang.

- Bagi penyelenggara televisi lokal dapat mengetahui tentang respon 

masyarakat terhadap materi acara yang disiarkan, kelebihan dan 

kekurangan serta kualitas maupun kuantitas acara televisi lokal.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Yanthi Seregina Sihite pada tahun 2006

yang beijudul “Motivasi menonton program acara berita terhadap tingkat 

kepuasan menonton” yang dilatarbelakangi oleh banyaknya minat masyarakat 

untuk menikmati dan mengetahui informasi-informasi penting ataupun informasi 

kurang penting yang ada di Tanah Air Indonesia, mempunyai ciri khas tersendiri, 

apalagi jika disajikan dan dikemas dalam satu format yang berbeda dan menarik. 

Berbagai jenis tayangan berita yang telah banyak diproduksi oleh stasiun-stasiun 

televisi yang ada di Indonesia dengan cara dan tehnik yang berbeda-beda satu 

lain yang memiliki nilai berita yang cukup tinggi dan juga memiliki daya 

tarik tersendiri.

sama
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Liputan 6 adalah salah satu program acara berita yang ditayangkan oleh 

SCTV yang didalamnya terdapat semua unsur Jurnalistik yang harus dimiliki 

sebuah acara berita. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara 

motivasi menonton acara Liputan 6 dengan perilaku menonton, antara perilaku 

menonton dengan kepuasan penonton dan antara motivasi menonton dengan 

kepuasan menonton. Penelitian ini menggunakan pendekatan uses and 

gratification yang menjelaskan bahwa bagaimana khlayak yang aktif yang sengaja 

menggunakan media untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Responden dalam

penelitian ini merupakan hasil dari penghitungan dari jumlah keseluruhan 

mahasiswa angkatan 2003-2007 yang menggunakan tehnik stratified random 

sampling dengan rumus Yamane yaitu sebanyak 83 orang. Untuk uji analisis 

digunakan rumus korelasi tata jenjang spearman dengan taraf kepercayaan 95%, 

df 83-2=81, yang berada diantara df 60(2,000) dan df 120(1,980). Dari hasil 

pengujian, Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi menonton dengan 

penggunaan media.

Aktivitas menonton televisi dan peningkatan motivasi oleh Agung 

Nugroho Media televisi sebagai proses penyampaian berita, hiburan, melalui 

sarana teknis untuk kepentingan umum dan kelompok, dimana pemirsa dapat 

menjawab dan merespon tayangan televisi dan menjawab secara langsung apa 

yang mereka lihat dapat langsung diutarakan. Salah satu program acara televisi 

adalah sepakbola. Program acara sepak bola tersebut diharapkan 

membawa hiburan ke pemirsa televisi atau bahkan juga mampu menumbuhkan 

minat untuk lebih giat berlatih terhadap sepakbola, karena menjadi

mampu

seorang
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pemain sepakbola sekarang ini sudah mampu memberikan penghasilan. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan metode survey.

Lokasi penelitian ini adalah di SSB Ksatria Surakarta. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini 

sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu yaitu siswa SSB angkatan tahun 

1990 karena dianggap sudah cukup dewasa untuk menjadi responden dan sudah 

mengetahui teknik dasar sepakbola dengan baik di mana sebanyak keseluruhan 

siswa yaitu 56 siswa digunakan sebagai sampel. Sumber data menggunakan data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 

studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi liner dengan 

variabel moderating, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Dari hasil penelitian 

diperoleh hasil tanggapan responden tentang aktivitas menonton siaran langsung 

sepak bola di televisi mayoritas siswa sering menonton acara siaran langsung 

sepak bola di televisi. Tanggapan responden terhadap keberadaan lingkungan 

dalam kategori sangat mendukung terhadap motivasi berlatih siswa. Tanggapan 

respnden terhadap motivasi berlatih dalam kategori tinggi setelah menonton acara 

siaran langsung sepak bola di televisi. Pengaruh aktivitas menonton langsung 

siaran sepak bola di televisi berpengaruh terhadap motivasi berlatih siswa, 

variabel lingkungan secara individu berpengaruh terhadap motivasi berlatih siswa.

Penelitian yang berjudul “Motivasi dan Gaya Hidup Penonton Tayangan 

Olah Raga di Kafe (Studi kasus Acara Kumpul GP Mania TV 7 Dalam Seri 

MotoGP di Kafe) oleh Hendra Noor Saleh Program olahraga sangat digemari 

audiens, untuk itu stasiun TV harus menganggarkan miliaran rupiahuntuk
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memperoleh hak siar program tayangan olahraga. TV 7 adalah salah satunya 

dengan menayangkan acara MotoGP. Meskipun seri MotoGP dapat ditonton 

langsung di rumah, ada kecenderungan audiens untuk mendatangi kafe-kafe yang 

ada di beberapa kata besar di Indonesia yang secara sengaja menayangkan secara 

langsung siaran MotoGP bekerja sama dengan stasiun TV 7. Teori perilaku 

konsumen menyatakan motivasi muncul saat ada kebutuhan-kebutuhan fisiologis 

dan psikologis yang ingin dipuaskan oleh konsumen melalui pembelian dan 

mengkonsumsi produk (Solomon, 1994; Blackwell et.al , 2001). Motivasi dapat 

berasal dari dalam diri (intrinsik) dan dari luar (ekstrinsik) (Antonides, 1996). 

Pendekatan uses and gratifications tentang media menyatakan bahwa audiens 

bersifat aktif memilih media spesifik untuk memenuhi kebutuhannya dan 

kebutuhan tersebut dapat terpuaskan melalui penggunaan media maupun non- 

media (Katz, 1974). Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya 

mempengaruhi pilihan konsumsinya (Kasali, 1998). Gaya hidup adalah faktor 

yang mempengaruhi motivasi individu di luar kepribadiannya dalam memenuhi 

keinginan dan minat mereka (Engel et.al, 1994). Pengukurannya melihat 

Aktivitas, Minat dan Opini (Blackwell eta, 2001).

Penelitian ini menggali motivasi yang mempengaruhi keputusan untuk 

memilih menonton tayangan Moto GP di kafe, dan profil psikograf 

pengunjungnya.Penelitian dilakukan pada populasi pengunjung kafe pada 

kumpul GP Mania di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan. Sampel 

dipilih menggunakan two stage cluster sampling dan didapat 200 responden.

acara
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Hasil pengolahan data menunjukan motivasi pemuasan hobi, motivasi 

pertemanan dan motivasi bisnis bersama-sama secara signifikan mempengaruhi 

keputusan pemilihan kafe sebagai tempat menonton tayangan Moto GP. Motivasi 

pemuasan hobi merupakan motivasi yang paling mempengaruhi keputusan 

tersebut. Analisa cluster terhadap aktivitas, minat dan opini responden 

menghasilkan 4 segmen penonton. Segmentasi penonton ini berguna bagi stasiun 

TV untuk lebih fokus dalam membidik target audiensnya. Alat ukur motivasi yang 

di adopsi dari beberapa teori motivasi dapat dijadikan acuan bagi penelitian 

mengenai motivasi, namun demikian masih diperlukan pengkajian dan sampel

yang lebih besar.

1.6. Kerangka Teori

Setiap individu memiliki perilaku tertentu dalam menggunakan media 

massa. Perilaku menonton televisi adalah suatu tindakan menonton televisi karena 

adanya dorongan dalam diri seseorang untuk menonton televisi. Dorongan ini 

dapat dikatakan sebagai motif. Menurut Defleur (1983), ada 3 hal yang dapat 

dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat perilaku penggunaan televisi, yaitu: 1) 

total waktu rata-rata yang digunakan untuk menonton televisi dalam sehari, 2) 

pilihan acara yang ditonton dalam sehari, 3) frekuensi menonton acara tertentu. 

Berbagai pola penggunaan televisi tersebut dapat menghasilkan pemuasan

kebutuhan atau konsekuensi lain yang tidak diinginkan sebagai dampak dari 

perbandingan antara harapan khalayak sebelum menonton televisi dengan yang 

sesungguhnya diperoleh khalayak setelah menonton televisi. 'V

pSit
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Komunikasi massa dapat di definisikan sebagai proses komunikasi 

yang berlangsung dimana pesannya di kirim dari sumber yang melembaga kepada 

khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti 

Radio, Televisi, Surat kabar dan Film. Dari defenisi di atas kita dapat melihat 

bahwa komunikasi merupakan komunikasi satu arah di mana komunikasi hanya 

berlangsung dari komunikator melalui media dan sampai kepada komunikan 

(pemirsa/audiens). Kalaupun ada umpan balik tetapi terbatas dan melalui waktu 

yang lama. Oleh karena itu sifat pesannya terbuka untuk khalayak banyak yang 

variatif, baik dari segi usia, agama, suku, pekeijaan maupun di segi kebutuhan dan 

salah satu yang terpenting dari komunikasi massa adalah media.

Media berfungsi sebagai perantara komunikasi antara komunikator 

dan komunikant. Media massa adalah alat yang di gunakan dalam penyampaian 

pesan dari sumber kepada khalayak, dengan menggunakan alat komunikasi 

mekanis seperti Surat kabar, Radio, Televisi, dan Film. Media massa memiliki 

beberapa karakter : pertama; bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola 

media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan,

Kedua: Bersifat satu arah, artinya 

komunikasi yang dilakukan kurang mungkin terjadinya dialog antara pengirim 

dan penerima. Ketiga: Meluas dan serempak artinya dapat mengatasi rintangan 

waktu, jarak, kerena ia memiliki kecepatan. Keempat memakai peralatan teknis 

atau mekanis seperti Televisi, Radio, Surat kabar. Kelima : bersifat terbuka, 

artinya pesan dapat di terima oleh siapa saja tanpa mengenal usia dan jenis 

kelamin ataupun suku bangsa/ Ras.

sampai pada penyampaian informasi.
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1.6.1. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa dan Tinjauan Dampak

Sosial

Televisi sekarang ini mendominasi hampir seluruh waktu luang seseorang. 

Televisi begitu menyita perhatian seseorang tanpa mengenal usia. Hal ini di 

sebabkan oleh kemampuan dari media televisi untuk memadukan fungsi audio 

dengan fungsi visual, dan kemampuan dalam memainkan warna sehingga 

memiliki tampilan yang menarik. Sekarang ini penonton bisa mengakses berbagai 

siaran televisi sehingga penonton (audiens) bisa memilih saluran yang mereka 

sukai. Selain itu pertelevisian sekarang ini dapat mencapai daerah terpencil 

sekalipun, sehingga televisi mampu untuk mengatasi jarak dan waktu. Di 

Indonesia televisi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1962, ketika 

dilangsungkan pekan olahraga Sea Games di Jakarta. Pada saat itu waktu siar 

masih terbatas kira-kira 3 jam sehari. Seiring dengan perkembangan 

teknologi pertelevisian kian berkembang sampai pada penggunaan satelit palapa 

pada tahun 1976, pemilikan dan perkembangan pertelevisian semakin merebak di 

perkirakan sekitar 26 juta pesawat televisi ada di Indonesia. Sampai sekarang 

siaran televisi sudah bisa di terima di daerah pelosok sekalipun 

(http://www.agbnielsen.co.id)

Dalam teori Dependensi Efek Komunikasi Massa yang dikembangkan 

oleh Sandra Bal-Rokeach dan Melvin L. Defeur (1976, Senjaja, 9002;5,26) 

memfokuskan perhatiannya pada kondisi struktural suatu mayarakat yang 

mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Di sini media massa 

dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam
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pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok atau

ini adalah bahwaindividu dalam aktivitas sosial. Pemikiran dalam teori 

masyarakat modem, audien menjadi tergantung pada media massa sebagai 

sumber informasi bagi pengetahuan tentang, dan orientasi kepada, apa yang 

terjadi dalam masyarakatnya. Dalam teori ini menjelaskan bahwa tingkat 

ketergantungan ini di pengaruhi oleh jumlah kondisi struktural dan apa yang di 

lakukan oleh media massa sebagai pelayanan berbagai fungsi informasi. Ada tiga

komponen yang saling berhubungan dalam teori ini yaitunya Audiens, sistem 

media dan sistem sosial. Menurut Sadjaja (2002:27), dari hubungan ketiga

komponen tersebut kita dapat melihat efek tersebut dalam rumusan:

a. Kognitif, menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan

sikap, agenda setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat,

penegasan/penjelasan nilai nilai.

b. Afektif menciptakan ketakutan atau kecemasan , dan meningkatkan atau

menurunkan dukungan moral.

c. Behaviorial, mengaktifkan atau menggerakkan atau meredakan, 

pembentukan isu tertentu atau penyelesaiannya, menjangkau atau

menyediakan strategi untuk suatu aktivitas serta menyebabkan prilaku

dermawan.

Secara teoritis media massa memiliki fungsi sebagai saluran informasi, 

saluran pendidikan dan saluran hiburan, namun kenyataannya media 

memberikan efektif yang lain di samping fungsinya tersebut. Efek tersebut tidak 

hanya mempengaruhi secara fisik tetapi juga perilaku audiennya, tetapi pada

massa
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tahap yang lebih luas maka media massa dapat mempengaruhi sistem sosial dan 

sistem budaya masyarakat. Pennis Mc Quail mepjelaskan tipologi ?fe|f media 

massa. Pertama: efek media massa merupakan efek yang terencana, merupakan 

efek yang di harapkan baik oleh media massa ataupun oleh masyarakat umum. 

Kedua: efek media yang tidak terencana, di mana merupakan efek media yang 

tidak di harapkan terjadi. Ketiga: efek media yang teijadi dalam waktu pendek, 

merupakan efek media yang dapat di lihat atau di ketahui dalam waktu yang 

relatif singkat, dan yang ke empat: efek media yang terjadi dalam jangka waktu 

panjang, di mana teijadi dan dapat di lihat dalam waktu yang lama

1.6.2. Siaran Televisi Lokal

Menurut De Fleur (1983), ada tiga hal yang dapat dijadikan alat ukur

untuk melihat perilaku penggunaan televisi, yaitu: 1) total waktu rata-rata yang

digunakan untuk menonton televisi dalam sehari, 2) pilihan acara yang ditonton

dalam sehari, dan 3) frekuensi menonton acara tertentu.

1. Durasi Siaran

Selain menayangkan program acara bermuatan lokal, televisi lokal juga 

meluangkan waktu untuk menyiarkan program acara bersifat nasional. 

Pembagian durasi antara siaran nasional dan lokal ini menjadi perhatian 

penting bagi televisi lokal. Banyak cara yang ditempuh oleh media televisi 

lokal untuk membagi durasi pemberitaan nasional dan lokal. Pada program 

acara berita misalnya, televisi lokal membagi perbandingan durasi 

penayangan berita nasional dengan berita lokal adalah 2:1. Misalnya pada
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berita di PAL TV, dari 30 menit program acara beritanya, 20 menit 

digunakan untuk menyiarkan berita nasionalnya, dan 10 menit lagi 

digunakan untuk penayangan berita berbahasa Palembang. Selain pada 

program acara berita, ada pula contoh pada program talk show tentang 

informasi faktual di Sriwijaya TV, secara khusus Sriwijaya TV 

menayangkan dialog berdurasi satu jam untuk membahas berbagai isu 

faktual yang menjadi topik dalam bahasan tersebut. Durasi siaran tentang 

daerah ini berpengaruh terhadap keterdedahan masyarakat terhadap 

informasi yang diperoleh tentang pengembangan wilayah setempat.

2. Program acara siaran

Televisi lokal memiliki tanggung jawab untuk membuat program acara 

siaran bermuatan lokal. Beragam bentuk program acara ini disesuaikan

acara

dengan kebutuhan masyarakat setempat. Bentuk program acara pada

umumnya disiarkan di televisi lokal antara lain: hiburan, berita,

pendidikan, kebudayaan, agama, olahraga, pelayanan masyarakat, dan

informasi. Dari haril penelitian Hardjana (1999), masyarakat daerah 

umumnya menyukai program acara hiburan (45%), diikuti oleh program 

acara berita (17%), dan program acara kebudayaan (10%).

3. Frekuensi siaran

Frekuensi siaran berhubungan erat dengan ketertarikan masyarakat 

terhadap program acara yang disiarkan. Pengelola televisi cenderung 

memperbanyak frekuensi tayangan pada program-program 

diminati oleh masyarakat. Dari hasil penelitian Hardjana (1999), beberapa

acara yang
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jenis acara yang disiarkan ternyata acara yang paling sering dilihat adalah 

siaran berita daerah dengan frekuensi sebanyak 36.33 persen dari seluruh 

program acara yang disiarkan, sedangkan siaran budaya menempati urutan 

ketiga setelah siaran berita dan hiburan. Frekuensi program budaya 

ditayangkan oleh televisi lokal berkisar antara satu sampai dua kali dalam

seminggu (Hardjana, 1999).

1.6.3. Motivasi Khalayak

Motivasi berasal dari dua kata yaitu motif dan aksi (actiori). Motif berarti

dorongan dan aksi berarti usaha. Sehingga motivasi berarti usaha yang dilakukan 

manusia untuk menimbulkan dorongan untuk berbuat atau melakukan tindakan

(Padmowiharjo, 1994). Secara lebih rinci Ahmadi yang dikutip oleh Komala

(1996) mendefinisikan motif sebagai sesuatu yang ada pada diri individu yang 

menggerakkan atau yang membangkitkan sehingga individu tersebut dapat 

melakukan sesuatu. Selanjutnya motif akan berubah menjadi motivasi bagi 

individu yang bersangkutan melalui proses.

Motivasi sebagai proses psikologis yang diakibatkan faktor dalam diri 

seseorang itu sendiri yang disebut intrinsik atau faktor di luar diri yang disebut 

faktor ekstrinsik. Berdasarkan hasil penelitian Juariyah (1994), faktor faktor 

intrinsik antara lain adalah usia, lama tingkat pendidikan, tingkat pengeluaran 

rumah tangga perkapita, tingat keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan 

tingkat pengetahuan, dan pengalaman terhadap acara televisi. Menurut 

Untoro (1994) faktor ekstrinsik misalnya tersedianya informasi acara dapat

secara
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mempengaruhi motivasi seseorang menonton acara televisi. Rakhmat (2001) 

menambahkan bahwa faktor yang turut menentukan pilihan acara televisi yang 

ditonton adalah peranan pengambilan keputusan. McQuail (1987) merumuskan 

motif serta motivasi dalam menggunakan media massa, yaitu:

1. Informasi

Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk:

Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia, 

b. Mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah praktis, pendapat, dan

a.

hal-hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan.

c. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum.

d. Belajar, pendidikan diri sendiri.

e. Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan.

2. Identitas pribadi

Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk:

a. Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi.

b. Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain (dalam media).

c. Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri.

3. Integrasi dan interaksi sosial

Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk:

a. Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, empati sosial.

b. Mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki.

c. Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial.
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d. Memperoleh teman selain dari manusia.

e. Membantu menjalankan peran sosial.

f. Memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungi sanak keluarga, 

teman, dan masyarakat.

4. Hiburan

Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk: 

a. Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan.

b. Bersantai.

c. Memperoleh kenikmatan j iwa dan estetis.

d. Mengisi waktu.

e. Penyaluran emosi.

f. Membangkitkan gairah seks.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Motivasi Menonton Televisi

Motivasi
Informasi

Motivasi Identitas 
Pribadi

Motivasi Integrasi 
dan Interaksi 

Sosial

Motivasi Hiburan
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1.6.4. Media Televisi Lokal dan Perkembangannya

Media televisi lokal adalah media massa yang isi kandungan beritanya 

dan menyesuaikan diri pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

setempat dimana media massa tersebut dikelola. Menurut Depdikbud RI seperti 

yang dikutip oleh Zakbah (1997), media massa lokal mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:

mengacu

1. Televisi lokal itu dikelola oleh organisasi yang berasal dari masyarakat

setempat.

2. Isi televisi lokal mengacu dan menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan

kepentingan masyarakat setempat.

3. Isi televisi lokal sangat mementingkan berita-berita tentang berbagai

peristiwa, kejadian, masalah, dan personalia atau tokoh-tokoh pelaku

masyarakat setempat.

4. Masyarakat media massa lokal terbatas pada masyarakat yang sewilayah

dengan tempat kedudukan televisi lokal itu.

5. Masyarakat lokal umumnya kurang bervariasi dalam struktur ataupun 

diferensiasi sosial bila dibandingkan dengan masyarakat media massa

nasional.

Stasiun televisi lokal adalah stasiun televisi yang jangkauannya hanya 

meliputi wilayah tertentu saja. Menurut data Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 

(ATVLI), saat ini televisi lokal yang sudah menjadi anggota ATVLI telah 

memiliki anggota sebanyak 29 stasiun televisi lokal. Stasiun-stasiun televisi 

swasta lokal tersebut adalah: Riau TV, Batam TV, Sri JunjunganTV-Bengkalis,
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JAKTV-Jakarta, Jogja TV, TV Borobudur-Semarang, JTV-Surabaya, Bali TV, 

Lombok TV, Publik Khatulistiwa TV-Bontang, Gorontalo TV, Makassar TV, 

Terang Abadi TV-Surakarta, Bandung TV, O’ Channel-Jakarta, Space Toon TV 

Anak-Jakarta, Cahaya TV-Banten, Megaswara TV-Bogor, Cakra TV-Semarang, 

Cakra Buana Channel-Depok, Pai TV-Palembang, Kendari TV, Tarakan TV, 

Manajemen Qolbu TV-Bandung, Ratih TV-Kebumen, Ambon TV, Sriwijaya TV- 

Palembang, Aceh TV dan Padjadjaran TV-Bandung (http://atvli.co.id).

1.6.5. Defenisi Remaja

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa

Latin adolescere yang artinya tumbuh. Istilah adolencence sebenarnya memiliki

istilah yang cukup luas, mencakup kematangan mental, emosional, dan fisik.

Remaja adalah usia dimana suatu individu menjadi terintegrasi ke dalam

masyarakat dewasa (Ali dan Asrori, 2004:9)

Tidak ada keseragaman dari tiap-tiap pihak dalam menentukan batas usia

remaja. Menurut WHO, batasan remaja adalah 12-24 tahun, Depkes 10-19 tahun, 

BKKBN 10-21 tahun dan Youth Manifesto tahun 1998 menetapkan 10-24 tahun 

(http://duniaremajaindonesia.blogspot.com/2010/07/kita-punya-hari.html diakses 

29 November 2010).

Sedangkan Dr. Sarlito Wirawan Sarwono memberikan batasan usia remaja 

Indonesia antara 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan sebagai 

berikut:
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1. Usia 11 tahun dalam usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual

sekunder mulai tampak.

2. Di banyak masyarakat Indoensia usia 11 tahun sudah dianggap aqil baliq, 

baik menurut adat maupun menurut agama.

3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan jiwa seperti

tercapainya identitas diri.

4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal yaitu untuk memberikan 

peluang bagi mereka mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa. 

Dalam defenisi diatas status perkawinan sangat menentukan, seorang yang 

sudah menikah pada usia berapapun diperlakukan dewasa (Sarwono, 2000:14)

Namun jika dilihat dari tahap perkembangan yang dikemukakan oleh

Hurlock disimpulkan bahwa usia remaja berkisar antara 12 sampai 21 tahun,

dimana terdiri dari masa pubertas dan adolescence.

• Tugas Perkembangan Remaja

Manusia terlahir dan hidup dengan beberapa fase atau tahapan 

perkembangan. Seperti yang dikemukakan oleh Hurlock, dimana ia membagi 

tahap perkembangan menjadi:

1. Tahap sebelum bayi (prenantal)

2. Tahap infancy : 0-2 minggu

3. Tahap bayi (babyhood)

4. Tahap anak-anak awal (early childhood)

5. Tahap anak-anak akhir (late childhood)

6. Tahap pubertas (puberty)

: 2 minggu-2 tahun

: 2-6 tahun

: 6-12 tahun

: 12-14 tahun
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: 14-17 tahun7. Tahap remaja awal (early adolescence)

8. Tahap remaja akhir (late adolescence) : 17-21 tahun

: 21-40 tahun9. Tahap dewasa awal (early adulthood)

10. Tahap setengah baya (middle age)

11. Tahap tua (senescence) (Adi, 1994:120)

: 40-60 tahun

: 60 tahun keatas

Tiap tahap perkembangan memiliki tugas-tugas perkembangan masing- 

masing. Robert J.Havighurst, mengumpulkan tugas-tugas perkembangan pada

masa remaja sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan untuk mencapai hubungan yang baru dan

lebih matang dengan teman sebayanya.

2. Mengembangkan kemampuan untuk mencapai peran sosial sebagai pria

ataupun wanita.

3. Mengembangkan kemampuan untuk menerima fisik seseorang, serta

menggunakan tubuh secara lebih efektif.

4. Mengembangkan kemampuan untuk mencapai kemandirian emosional 

dari orang-orang dewasa lainnya.

5. Mengembangkan kemampuan untuk mencapai kemandirian emosional 

dari orang tua maupun orang-orang dewasa lainnya.

6. Menyeleksi dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam dunia keija

7. Mengembangkan sikap yang positif terhadap kehidupan berkeluarga.

8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep 

diperlukan dalam kehidupan bernegara.



9. Mengembangkan kemampuan untuk mencapai perilaku yang 

bertanggungjawab secara sosial.

10. Membentuk seperangkat nilai yang mungkin direalisasikan dan sesuai 

etika, yang dapat membantu dalam berperilaku (Adi, 1994:124-125)

• Karakteristik Remaja

Didalam proses seorang anak menuju usia yang ke 21 tahun, banyak hal 

yang harus dilaluinya, ia harus mengalami tahapan-tahapan perkembangan 

kejiwaan. Secara sederhana tahapan perkembangan kejiwaan remaja dan tingkat 

usianya dapat diklasifikasikan menjadi:

Remaja dini (12-15 tahun)

Remaja penuh (15-17 tahun)

Dewasa muda (17-21 tahun)

Dalam pengklasifikasian usia tersebut, secara gampang dapatlah

dinyatakan bahwa remaja merupakan salah satu persiapan untuk memasuki usia

dewasa (Gunarso, 1989:9).

Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. 

Pengalaman mereka mengenai alam dewasa masih belum layak, karena itu sering 

terlihat ciri-ciri remaja sebagai berikut:

1. Kegelisahan, keadaan yang tidak tenang menguasai remaja. Mereka 

mempunyai segala macam keinginan yang tidak dapat mereka penuhi.

2. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam diri mereka juga

menimbulkan kebingungan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi diri 

orang lain.
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3. Berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya.

4. Keinginan mencoba sering pula diarahkan pada diri maupun terhadap 

lain, tidak hanya pada obat-obatan tapi juga pada seluruh fungsi

ketubuhannya.

5. Keinginan menjelajah pada alam sekitar lebih luas. Bukan hanya pada 

lingkungan dekatnya saja yang ingin diselidiki, bahkan lingkungan yang 

lebih luas lagi

6. Menghayal dan berfantasi.

7. Aktifitas berkelompok (Gunarsa, 2003:67-71).

orang

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Palembang, alasan memilih lokasi

ini adalah:

1. Berkembangnya televisi lokal di Kota Palembang seperti Pai TV,

Sriwijaya TV.

2. Semakin banyaknya remaja khususnya di kota Palembang yang mulai

menonton program acara yang disajikan oleh TV lokal. Seperti data

berikut ini:

“Palembang (Suara Karya Online): Memasuki tahun 2006, warga kota 
Palembang akan dimanjakan oleh tayangan dari stasiun televisi lokal (TV 
lokal). Sampai akhir 2005 lalu sudah ada beberapa perusahaan televisi 
swasta yang mengajukan izin untuk beroperasi di ibu kota Provinsi 
Sumatera Selatan (Sumsel) itu”
"Sampai saat ini sudah ada empat perusahaan televisi yang mengajukan 
permohonan izin untuk membuka stasiun televisi di sini, dan ada satu 
televisi komunitas yang juga bersiap mengajukan permohonan pada awal
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2006 ini," kata Dr. Isnawijayani, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
daerah Sumsel, Rabu (4/1).

1.7.2. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang 

mengutamakan kedalaman informasi tentang suatu masalah yang diangkat. 

Dengan memakai pendekatan ini masalah dapat dilihat secara mendalam sehingga 

bisa menyentuh akar persoalannya dengan lebih baik. Metode kualitatif ini 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- 

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic.

Dalam penelitian ini metode kualitatif dipergunakan untuk memperoleh 

data yang mendalam dan hasil wawancara tentang motivasi masyarakat menonton 

televisi lokal dan faktor yang mempengaruhinya di Kota Palembang.

1.7.3. Defenisi Konsep

• Motivasi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menimbulkan 

dorongan untuk berbuat atau melakukan tindakan (Padmowihaijo, 1994)

• Masyarakat adalah masyarakat merupakan kumpulan manusia yang 

relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, 

tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta 

melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan 

manusia tersebut.
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• Menonton adalah kegiatan memperoleh informasi atau hiburan dari media 

massa khususnya televisi.

• Motivasi menonton adalah usaha yang dilakukan untuk menimbulkan 

dorongan untuk berbuat atau melakukan tindakan dalam rangka 

memperoleh informasi atau hiburan dari media massa khususnya televisi. 

Dalam hal ini adalah televisi lokal yaitu PAL TV dan Sriwijaya TV.

• Televisi adalah alat yang di gunakan dalam penyampaian pesan dari 

sumber kepada khalayak, dengan menggunakan alat komunikasi

mekanis

• Televisi Lokal adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari

sumber kepada khalayak, dengan menggunakan alat komunikasi mekanis

dari program acara dari daerah masing-masing. Dalam hal ini adalah

televisi lokal yaitu PAL TV dan Sriwijaya TV.

1.7.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu remaja.

1.7.5. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi (Moleong, 2001). Penentuan informan dilakukan 

secara purposif, yaitu teknik yang bertujuan untuk mengambil informan dari 

orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Yaitu 

mengenai motivasi remaja kota Palembang menonton siaran televisi lokal dan
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faktor-faktor yang mempengaruhi remaja dalam menonton televisi lokal di kota 

Palembang. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Remaja yang berumur 11-24 tahun, belum bekerja dan belum menikah

2. Sering menonton siaran televisi lokal di kota Palembang

3. Individu yang bertempat tinggal di Kota Palembang.

Tabel 1.1

Informan Penelitian

Jenis Kelamin StatusUmurNamaNo

MahasiswiPr22 tahunDI1.

Lk Mahasiswa21 tahunYd2.

Lk Pelajar16 tahunMd3.

Pelajar16 tahun LkRz4.

21 tahunPt Pr Pelajar5.

Sumber: Data Primer yang diolah

1.7.6. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan tokoh 

kunci dari informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer yaitu 

data utama yang dalam penelitian ini diperoleh dari hasil obeservasi dan 

mendalam dengan informan. Sumber data dari informan yaitu 

individu yaitu masyarakat yang pernah atau sering menonton televisi lokal dan

wawancara secara
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faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menonton televisi lokal. Data 

primer yang ingin diambil adalah data tentang motivasi remaja kota Palembang 

menonton siaran televisi lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi remaja 

dalam menonton televisi lokal di kota Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data di luar data primer yang menunjang penelitian. 

Sumber data sekunder adalah studi pustaka, diperoleh dari dokumen-dokumen, 

buku-buku, ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian, buku-buku 

tentang komunikasi massa, majalah, tulisan/bahan-bahan yang di download dari 

situs internet, bahan-bahan kuliah, karya-karya ilmiah, buku metodologi 

penelitian, serta bukuftahan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak

langsung terhadap fokus penelitian.

1.7.7. Teknik Pengumpulan data

1.7.7.1. Wawancara Mendalam

Pengambilan data yang akan dilakukan melalui wawancara mendalam 

dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara mendalam ini bertujuan 

untuk memperoleh peneliti dalam mencari informasi yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Adapun proses wawancara yang akan dilakukan yaitu:

1. Peneliti mengindentifikasi individu yaitu remaja yang akan dijadikan 

informan sesuai dengan kriteria yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Wawancara yang akan dilakukan dengan adanya proses pendekatan diri 

dengan informan baik melalui perkenalan maupun interaksi untuk tujuan
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menciptakan hubungan yang akrab dengan remaja yang pernah dan sering 

menonton siaran televisi lokal di kota Palembang.

3. Setelah proses pendekatan peneliti akan mencari informasi sebanyak - 

banyaknya dari informan mengenai masalah yang akan diangkat dalam 

penelitian yang akan dilakukan dengan cara memberikan beberapa 

pertanyaan yang telah disiapkan dari daftar pertanyaan di guide interview.

1.7.7.2. Observasi atau Pengamatan Secara Langsung

Pengamatan dilakukan secara langsung dan dicatat secara sistematis 

terhadap gejala yang diselidiki. Data yang diperlukan merupakan data kualitatif

yaitu diukur secara tidak langsung misalnya berupa sikap, aktifitas yang terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung untuk melihat aktifitas dari

remaja menonton siaran televisi lokal di Kota Palembang.

1.7.7.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mempelajari sunber-sumber terkait, seperti 

buku-buku ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian dan psikologi 

tentang remaja serta dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis meliputi 

majalah, tulisan- tulisan/bahan-bahan yang akan di download dari situs internet, 

bahan-bahan kulih, karya-karya ilmiah, buku metodologi penelitian, serta 

buku/bahan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap 

fokus penelitian yang akan dilakukan.
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1.8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan mendeskripsikan mengenai fenomena dan kenyataan sosial. 

Data primer dan data sekunder yang ada dianalisa dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif, yang merupakan gambaran sistematis, aktual dan akurat 

mengenai fakta untuk menggambarkan, serta menganalisa permasalahan yang 

teijadi pada lokasi yang diteliti.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara dengan informan, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen, foto dan sebagainya. Setelah data 

yang ada dipelajari, langkah berikutnya yaitu mereduksi data. Langkah 

selanjutnya yaitu menyusun data tersebut menjadi satuan-satuan dan kemudian

dikategorikan. Kategori dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari

analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data tentang tema

penelitian itu.

1. Tahap Reduksi

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang terdapat 

di lapangan untuk terlebih dahulu dikumpulkan. Data tersebut selanjutnya dipilih 

untuk menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian yang dilakukan
s

pada motivasi remaja menonton siaran televisi lokal dan faktor 

mempengaruhinya di kota Palembang. Data yang cocok kemudian akan diambil 

data yang terpilih akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data 

dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema yang bertuj

yang

atas

uan
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untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian peneliti akan melakukan

abstraksi data yang menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini dilakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif 

terlebih dahulu, artinya data mengenai informan disajikan dalam bentuk cerita, 

misalnya akan menjabarkan data mengenai motivasi masyarakat menonton 

televisi lokal dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian data tersebut akan 

diringkas dan disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti oleh semua 

pihak. Pada tahap ini peneliti akan melakukan penyajian informasi melalui 

bentuk teks naratif terlebih dahulu yang memungkinkan untuk penarikan 

kesimpulan daripada penelitian tentang motivasi remaja menonton siaran televisi 

lokal dan faktor yang melatarbelakanginya.

3. Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini sejak awal peneliti harus berusaha mencari makna dari data

yang diperolehnya. Untuk maksud ini peneliti berusaha memahami motivasi

motivasi remaja menonton siaran televisi lokal dan faktor yang

melatarbelakanginya.

Selanjutnya dari data diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. 

Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama kelamaan semakin jelas karena data 

yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan 

dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru (Usman, 2001)
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Setiap data yang menunjang penelitian akan disesuaikan kembali dengan

data-data yang didapat dan juga melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan

teman sejawat.
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