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MOTTO 

 

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 

menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 

(Q.S. Muhammad : 7) 
 

…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri… 

(Q.S. Ar-Rad : 11) 
 

…Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu… 

(Q.S. AlBaqoroh : 186) 
 

Wahai anak kesayanganku, carilah ilmu, karena apabila kamu menjadi fakir maka 

itulah hartamu,akan tetapi bila engkau kaya, ilmu itu menjadi perhiasan dirimu. 

(Luqman Al-Hakim) 
 

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

(Q.S. Al Baqarah : 153) 
 

Man jadda wajada.. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. 

 

Segala sesuatu dimulai dengan niatan yang baik, dikerjakan dengan baik, Insya Allah 

hasil akan baik. 
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ABSTRAK 
 

Ronar Yunita Sari, D0205119, QUIZ SHOW DAN KESENJANGAN 
KEPUASAN (Studi Tentang Kesenjangan Kepuasan yang Diperoleh Penonton 
dari Program Acara Happy Song (Indosiar) dan Missing Lyrics (Trans TV) di 
Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS). Skripsi (S-1), 
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Desember, 2009. 
 

Sebagai acara Quiz Show yang menyajikan hiburan kuis yang mengasah 
pengetahuan tentang musik dan lirik lagu, Happy Song dan Missing Lyrics saling 
bersaing untuk mendapatkan pemirsa sebanyak-banyaknya. Masing-masing program 
menawarkan kelebihan yang berbeda dalam menyajikan hiburan kepada pemirsa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara kepuasan yang 
diharapkan (gratification sought/GS) dengan kepuasan nyata yang diperoleh 
(gratification obtained/GO) responden penelitian, yakni mahasiswa jurusan Ilmu 
Komunikasi FISIP UNS angkatan 2006-2008 setelah menonton Happy Song dan 
Missing Lyrics. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Uses and Gratifications dan metode 
survei. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner. Data yang 
masuk kemudian dikoding secara manual lalu diinterpretasikan. Selanjutnya, 
kesenjangan kepuasan dihitung dengan rumus statistik diskrepansi Palmgreen. Rumus 
discrepancy tersebut lalu dioperasionalkan dengan tabulasi silang, dimana item-item 
dalam GS disilangkan dengan item-item dalam GO. 

Dari analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut; responden 
mempunyai motivasi yang tinggi pada hampir seluruh jenis kebutuhan yang ditawarkan, 
artinya sebagian besar responden ingin mencarikan pemuasan atas kebutuhan-kebutuhannya 
dari menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Sementara pola penggunaan media (media 
use) menunjukkan persentasi yang tinggi saat berlangsungnya terpaan media (duractivity). 
Berdasarkan frekuensi dan curahan waktu menonton Missing Lyrics, mendapat atensi yang 
lebih tinggi daripada Happy Song. Dalam hal GO, tingkat kepuasan sebagian besar responden 
termasuk dalam kategori tinggi, artinya responden merasa terpenuhi kebutuhannya setelah 
menonton kedua tayangan tersebut. 

Dari analisis diskrepansi, diketahui bahwa Happy Song mempunyai kemampuan yang 
cukup tinggi atau sedang dalam pemenuhan kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu dan 
minat terhadap musik dan lirik lagu, untuk bersantai dan mengisi waktu. Sementara Missing 
Lyrics mempunyai kemampuan yang cukup tinggi atau sedang dalam pemenuhan kebutuhan 
untuk hiburan. Selain kebutuhan itu, kemampuan pemenuhan kebutuhan oleh Happy Song dan 
Missing Lyrics berada pada skala rendah. Missing Lyrics tidak mampu memenuhi 3 
kebutuhan, yakni untuk mengidentifikasi diri apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai 
penyanyi, mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain, dan melepaskan diri dari 
masalah. 

Kemudian, dari perbandingan angka kesenjangan antara kedua quiz show tersebut, 
diketahui Happy Song lebih unggul dalam memenuhi 6 jenis kebutuhan responden. Sementara 
Missing Lyrics hanya unggul dalam 1 jenis kebutuhan. Pada kebutuhan membentuk 
kepribadian yang memiliki daya ingat kuat, baik Happy Song maupun Missing Lyrics 
mempunyai tingkat kemampuan pemenuhan kebutuhan yang sama. 
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ABSTRACT 
 

Ronar Yunita Sari, D0205119, QUIZ SHOW AND GRATIFICATION 
DISCREPANCY (Descriptive Study About a Gratification Discrepancy on 
Audiences of Happy Song (Indosiar) and Missing Lyrics (Trans TV) TV Program 
on College Students of Mass Communication Study Program of Social and 
Political Sciences Faculty of UNS), Skripsi (S-1), Mass Communication Study 
Program of Social and Political Science Faculty of Sebelas Maret University, 
December, 2009. 

 
Happy Song and Missing Lyrics are Quiz Shows tv programs that provide 

entertain for sharpen the knowlege of music. They are compete to raise audiences as 
much as possible. Each of them has a different style in providing entertain to 
audiences. 

 

This research was conducted to evaluate how big the discrepancy between 
Gratification Sought and Gratification Obtained on college student of Mass 
Communication Study Program of Social and Political Science Faculty of Sebelas 
Maret University after watching those tv programs. 

 

This research use Uses and Gratifications approaches. It also use survei 
method. In this research, data achieved by spreading questionaire. Data are coded 
manually and then being interpreted. Gratification discrepancy are calculated by 
discrepancy statistic formula. Then, discrepancy statistic formula are operationed by 
cross tabulation. All items in Gratification Sought are crossed with items in 
Gratification Obtained. 

 

Results indicated that the vast majority of college students are using these Quiz 
Show tv programs for reasons such as “satisfy their knowledge and interest of music” 
and “to relax”. The highest percentation of media use is on duractivity. The vast 
majority of respondent feel that their need are fulfilled after watching these qiuz show. 

 

Happy Song has a high ability scale in fulfillling several needs, such as: 
“satisfy their knowledge and interest of music”, “to relax” and “to fulfill the time”. 
Missing Lyrics has a high ability scale in fullfilling need “to entertain”. In fulfilling the 
other needs, both tv programs has “low” ability scale. 

 

Seen by discrepancy number between those tv programs, Happy Song has a 
higher ability in fulfilling 6 kinds of needs. Missing Lyrics has a higher ability in 
fulfilling 1 kinds of needs. In fulfilling needs “to make individual that have strong 
brain”, both of them has a equal ability. 
 
Keywords: news magazine,college student, world soccer, uses and gratifications 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Lagu  merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat 

dipisahkan. Lagu berhasil membius jutaan penduduk di seluruh dunia untuk 

sejenak melupakan berbagai masalah yang ada. Melalui lagu orang dapat 

mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dalam hati, lagu cinta untuk 

mengungkapkan rasa jatuh cinta, lagu slow untuk yang sedang sedih, dan masih 

banyak lagi. 

Lagu - lagu yang populer di seantero jagad dapat menawarkan peluang 

bisnis yang menjanjikan. Para pecinta lagu kesayangan dari penyanyi favoritnya 

dan tidak dapat menyaksikan konser atau pertunjukan sang penyanyi secara 

langsung, memanfaatkan sarana televisi untuk bisa menyaksikan penyanyi 

kesayangannya. Tidak heran, jika stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba 

menayangkan acara musik yang memutarkan lagu – lagu untuk menarik pemirsa 

sebanyak-banyaknya. 

Televisi sebagai salah satu media komunikasi massa selain radio, surat 

kabar, dan lain sebagainya bersifat unik dan punya kelebihan nyata dibanding 

media yang lain yaitu pesan yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Daya 

penetrasi yang kuat dari televisi menyebabkan ia mampu masuk ke ruang tamu, 

ruang makan, ruang tidur, ruang dikantor-kantor bahkan di kendaraan-kendaraan. 

Televisi sebagai salah satu bentuk media massa telah begitu melekat dalam 

1 
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kehidupan masyarakat kita, baik dari kalangan anak-anak, dewasa maupun orang 

tua. Dalam hal ini, televisi sudah menjadi teman bagi mereka yang membutuhkan 

informasi dan hiburan. Informasi untuk berbagai pengetahuan atau peristiwa baru 

dan hiburan bagi mereka yang ingin melepas ketegangan atau menghilangkan 

segala kekalutan yang ada. 

Daya tarik utama media televisi terletak pada kemampuannya 

menghasilkan paduan gambar dan suara sekaligus. Dengan potensi audio visual 

tersebut apa pun yang disajikan media televisi menjadi lebih hidup dan tampak 

realistis, sehingga amat mempesonakan. Tak mengherankan jika kemudian televisi 

menjadi media paling popular di masyarakat. 

Hal tersebut di atas menyebabkan stasiun televisi saling berlomba bahkan 

bersaing ketat untuk menyajikan program acara yang semenarik mungkin dan 

meraup pemirsa sebanyak-banyaknya. Acara yang mereka sajikan mayoritas 

berupa hiburan, meski tidak mengesampingkan fungsinya sebagai media informasi 

dan pendidikan. Hal ini merupakan kecenderungan dari para pengelola stasiun 

televisi swasta untuk menyajikan mata acara yang lebih berorientasi pada segi 

profit, yaitu materi acara hiburan. Salah satu paket acara yang sedang menjamur 

dibeberapa atau hampir seleruh stasiun televisi sawasta adalah acara Quiz Show. 

Stasiun-stasiun televisi swasta di Indonesia pun jeli melihat fenomena ini. 

Alhasil, siaran musik begitu membanjiri layar kaca di Indonesia. Penayangan acara 

musik pun dikemas dengan berbagai macam cara agar menarik para pemirsannya. 

Mulai dari acara request lagu melalui email atau telpon, pertunjukan musik yang 
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melibatkan penonton secara langsung, tangga lagu, dan yang terbaru adalah acara 

Quiz Show yang mengasah pengetahuan yang dikemas dalam bentuk kuis. 

Siaran Quiz Show yang mengasah pengetahuan memang telah membanjiri 

layar kaca di Indonesia. Namun, baru sedikit stasiun televisi di Indonesia yang 

membuat Quiz Show tersebut yang mengasah pengetahuan tentang lirik lagu. 

Menurut pengamatan penulis, baru empat stasiun televisi yang mempunyai 

program Quiz Show yang mengasah pengetahuan tentang lirik lagu. Keempat 

stasiun televisi tersebut adalah Happy Song  (Indosiar), Bombastis (RCTI), 

Missing Lyrics (Trans TV), dan LUPING Lupa – Lupa Ingat (SCTV). 

Kali ini penulis mengambil Happy Song dan Missing Lyrics sebagai bahan 

penelitian periode Agustus 2009. Alasan pertama, karena keduanya merupakan 

perintis Quiz Show yang mengasah pengetahuan tentang lirik lagu. Happy Song 

ditayangkan pertama kali pada tahun 2009, sementara Missing Lyrics muncul pada 

tahun 2008. 

Alasan berikutnya adalah karena kedua tayangan Quiz Show tersebut sangat 

tampak bersaing untuk mendapatkan pemirsa sebanyak-banyaknya. Persaingan ini 

tampak salah satunya pada hari tayang yang sama, jadwal tayang yang sama, durasi 

acara yang hampir sama, dan pengemasan acara secara umum yang mirip atau 

hampir sama. 

Secara umum, Happy Song dan Missing Lyrics sama-sama menghadirkan 

acara kuis yang menguji pengetahuan musik. Dengan dipandu oleh host yang 

enerjik, fun dan menarik, kedua tayangan tersebut menyajikan tontonan Quiz Show 

yang seru dan menguji pengetahuan tentang lirik lagu. 
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 Acara Quiz Show Happy Song dan Missing Lyrics memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan acara Quiz Show yang ada saat ini. Berdasarkan Daily Top 

Program research, 26 juni 2009 menyebutkan Happy Song mencapai rating 14 

dengan share penonton 24.2 persen.1  

Masing-masing program menawarkan kelebihan yang berbeda dalam 

menyajikan hiburan kepada pemirsa. Hanya pemirsa sendirilah yang mengetahui 

program dan media mana yang dianggap memberikan kontribusi yang paling besar 

bagi pemuasan kebutuhannya. Media yang lebih bisa memberi kepuasan kepada 

merekalah yang cenderung dipilih. 

Namun, dalam penggunaan media komunikasi tertentu, seringkali terjadi 

kesenjangan kepuasan (Gratifications Discrepancy) antara apa yang dibayangkan 

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

diperoleh khalayak setelah mengkonsumsi media tersebut (Gratifications 

Obtained). 

Dalam penelitian ini, penulis memilih mahasiwa Ilmu Komunikasi FISIP 

UNS angkatan 2006-2008 sebagai responden penelitian. Dalam pandangan penulis, 

mahasiswa tersebut dianggap telah mampu mencerna adanya kebutuhan-kebutuhan 

dari dalam dirinya yang akan dicarikan pemuasannya melalui media massa televisi.  

Dengan otoritas yang dimiliki, mereka bebas memilih dan menentukan 

acara kuis mana yang lebih mampu memuaskan kebutuhan mereka. Karena 

perbedaan latar belakang dan motif yang dimilikinya, ada mahasiswa yang  

                                                 
1 http://www.lautanindonesia.com/forum/dunia-tv/rating-program-
televisi/10435/?PHPSESSID=db41587b6948080ee52cfb6b1bf76d0d;wap2 . 24/08/09. 11:26 
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menganggap Missing Lyrics yang ditayangkan Trans TV lebih memuaskan. Tetapi 

ada pula yang menganggap Happy Song di Indosiar sebagai tayangan yang lebih 

memuaskan. 

Uraian demi uraian di atas menjelaskan bahwa penelitian ini cenderung 

melihat mahasiswa sebagai pribadi yang aktif dalam upaya memenuhi 

kebutuhannya melalui penggunaan media massa. Motif-motif tertentu yang ada 

dalam diri mereka menimbulkan sikap selektif terhadap media yang akan 

digunakannya. Media yang menurut pandangan atau keyakinan mereka paling 

menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka cenderung dipilih dan digunakan. 

Melalui pendekatan Uses and Gratifications, yaitu suatu pendekatan yang 

lebih berorientasi pada studi khalayak, penulis ingin memperoleh gambaran 

tentang kebutuhan apa saja yang ingin dicarikan pemuasannya melalui media 

massa, pola penggunaan media, dan kepuasan yang diperoleh. Untuk selanjutnya, 

akan diketahui adanya kesenjangan kepuasan yang akan muncul, dan media mana 

yang sering digunakan atau dipilih pemirsa. 

 

  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Seberapa besar kesenjangan kepuasan (Gratifications Discrepancy) yang 

diperoleh mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS angkatan 2006-2008 dengan 

menonton Happy Song di Indosiar dan Missing Lyrics di Trans TV? 
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C. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini: 

Untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan kepuasan (Gratifications 

Discrepancy) yang diperoleh mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS angkatan 

2006-2008 dengan menonton Happy Song di Indosiar dan Missing Lyrics di Trans 

TV. 

D.  Kerangka pemikiran dan teori 

Seiring dengan arus modernisasi yang terus berjalan, kebutuhan manusia 

pun berkembang kearah lebih komplek. Karenanya di era informasi seperti 

sekarang ini tidak bisa tidak manusia juga memiliki kebutuhan untuk mengunakan 

media massa. Disadari atau tidak, manusia pasti membutuhkan hiburan sebagi 

kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Untuk mendapatkan kebutuhan akan 

hiburan tersebut manusia menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

menggunakan media massa, misalnya televisi. 

Daya tarik utama media televisi terletak pada kemampuannya 

menghasilkan paduan gambar dan suara sekaligus. Dengan potensi audio visual 

tersebut apa pun yang disajikan media televisi menjadi lebih hidup dan tampak 

realistis, sehingga amat mempesonakan. Tak mengherankan jika kemudian televisi 

menjadi media paling popular di masyarakat. 

Komunikasi yang menggunakan media massa lazim kita sebut sebagai 

komunikasi massa. Secara konkritnya, Littlejohn mendefinisikan komunikasi 

massa adalah suatu proses dimana organisasi media memproduksi pesan-pesan 
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(messages) dan mengirimkan kepada publik. Dan melalui proses tersebut, sejumlah 

pesan akan digunakan atau dikonsumsi audiens.2 

Jalaluddin Rakhmat telah merangkum berbagai definisi yang diberikan para 

ahli dalam satu pengertian. “Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi 

yang ditujukan pada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim, 

melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima 

secara serentak dan sesaat.”3 

Ciri-ciri komunikasi massa menurut Onong Uchjana Effendi adalah sebagai 

berikut: 

- Komunikasi massa berlangsung satu arah. 

- Komunikator pada komunikasi massa melembaga. 

- Pesan pada komunikasi massa bersifat umum. 

- Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan. 

- Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen.4 

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

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

televisi merupakan media dominan komunikasi massa diseluruh dunia, dan sampai 

sekarang masih terus berkembang.5 Kelebihannya untuk dapat didengar dan dilihat 

gambarnya sekaligus menjadi andalan jenis media massa ini untuk meraih simpati 

masyarakat luas. 

                                                 
2  Redi Panuju, Sistem Komunikasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Jogja, 1997, hal. 117 
3  Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hal. 189 
4  Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal. 

27-32 
5  Ibid. Hal. 21 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvii 

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

keberadaan institusi media sebagai sumber informasi tidak lagi dominan. Audiens-

lah yang menggerakkan media massa untuk memenuhi kebutuhan/ kepentingan 

mereka. Maksudnya bahwa audiens punya otoritas personal untuk menentukan 

akan mengkonsumsi media apa, sesuai dengan motivasinya. 

Hal ini terjadi karena banyaknya alternatif pemuas bagi audiens untuk 

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

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

berjudul Theory of Social Control, berpendapat bahwa lingkungan inti seperti 

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

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

untuk memperoleh apa yang mereka cari, bukannya menyediakan diri untuk 

dipengaruhi.6 

Audiens bergerak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya saja. 

Motivasi yang berbeda satu orang dan lainnya, menyebabkan audiens cenderung 

memilih media yang paling dapat memenuhi kebutuhannya. Kewenangan untuk 

memilih inilah yang disebut sebagai otoritas audiens dalam memenuhi berbagai 

motivasi/kebutuhannya. 

Dalam kaitannya dengan pemuasan kebutuhan oleh media, peneliti 

komunikasi pun tidak menunjukkan kesepakatan. Katz, Blumler, Gurevitch 

                                                 
6 William L. Rivers, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, Media Massa & Masyarakat Modern, Prenada 
Media, Jakarta, 2004, hal. 41 
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mengelompokkan berbagai motif penggunaan media ke dalam beberapa kategori, 

yaitu: motif unifungsional, motif bifungsional, motif empat fungsional.7 

Penganut aliran unifungsional yaitu Stephenson dan Kaarle Nordenstreng, 

beranggapan bahwa motif penggunaan media oleh seseorang didasarkan pada satu 

motif saja. Stephenson beranggapan bahwa media massa hanya memenuhi satu 

kebutuhan saja, yaitu memuaskan keinginan melarikan diri atau hasrat bermain. 

Kaarle Nordenstreng menyebutkan motif dasar untuk menggunakan media adalah 

kebutuhan akan kontak sosial.8 

Weiss dan Wilbur Scramm menilai bahwa fungsi media massa ada dua 

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

dan informasi. Sedangkan Schramm menganggap fungsi media massa adalah 

hiburan  dan informasi.9 

Sementara itu, Harold Laswell dan Charles Wright menilai ada empat 

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

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

dan transmisi cultural. 

Daftar motif memang tak terbatas, namun Blumler telah memberikan suatu 

bentuk operasionalisasi yang boleh dikatakan praktis mengenai orientasi dalam 

menggunakan media massa, yaitu: 

1. Orientasi Kognitif, yaitu kebutuhan akan informasi, kebutuhan akan 
surveillance, atau ekplorasi realitas. Khalayak mencari informasi 
tentang segi kemasyarakatan dan dunia sekitarnya. 

                                                 
7 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (edisi revisi), Remadja Rosda Karya, Bandung, 2001, hal. 

208 
8 Ibid. hal. 209 
9 Ibid. hal.209 
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2. Orientasi Biversi, yaitu kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan 
kebutuhan akan hiburan. Khalayak menggunakan media massa untuk 
mencari hiburan/terlepas dari beban. 

3. Orientasi Identitas Personal, yaitu menggunakan isi media massa untuk 
memperkuat atau memperkokoh sesuatu yang penting dalam 
kehidupan/situasi khalayak sendiri.10 

 
Sementara itu, Denis Mcquail membagi motif penggunaan media oleh 

individu ke dalam 4 kelompok. Adapun pembagian tersebut adalah: 

1. Motif Informasi 
- Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan terdekat, masyarakat, dan dunia. 
- Mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan penentuan pilihan. 
- Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum. 
- Belajar, pendidikan diri sendiri. 
- Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. 

2. Motif Identitas Pribadi 
- Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi. 
- Menemukan model perilaku. 
- Mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media. 
- Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 
- Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain. 
- Mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa  

memiliki. 
- Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial. 
- Memperoleh teman selain dari manusia. 
- Membantu menjalankan peran sosial. 
- Memungkinkan diri untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman, 

dan masyarakat. 
 

4. Motif Hiburan 
- Melepaskan diri dari permasalahan. 
- Bersantai. 
- Memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis. 
- Mengisi waktu. 
- Penyaluran emosi. 
- Membangkitkan gairah seks.11 

                                                 
10 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Remadja Rosda Karya, Bandung, 2001, hal. 208 
11 Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa., Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 72 
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Jelas bahwa individu-individu menggunakan media massa karena didorong 

oleh motif-motif tertentu yang dicarikan pemuasannya melalui media tertentu pula, 

meski betapapun kecilnya pemuasan yang dapat dilakukan media tersebut. Dari 

berbagai motif yang mendorong menggunakan media, akan tumbuh semacam 

harapan yang dicarikan pemuasannya melalui media tersebut. Hal ini akan 

menimbulkan suatu pola perilaku penggunaan media sebagai perwujudan dari 

motif yang ada. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa televisi digunakan khalayak sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya. Apabila keinginan dan kebutuhannya tersebut 

dapat terpenuhi, maka akan timbul suatu kepuasan. Asumsi bahwa khalayak aktif 

mencari kepuasan kebutuhan individualnya melalui media massa melahirkan 

pendekatan baru dalam penelitian komunikasi, yaitu pendekatan tentang kebutuhan 

individu terhadap pesan-pesan media berdasarkan asas manfaat dan kepuasan, yang 

disebut Uses and Gratifications Theory. 

Menurut teori ini, pemirsa televisi ternyata lebih aktif daripada yang 

umumnya disangka. Terutama teori tersebut mau membantah anggapan, televisi 

secara langsung dapat mengerahkan masyarakat dengan tujuan tertentu. 

Sebaliknya, televisi itu dimanfaatkan oleh pemirsa. Dengan menonton, mereka 

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

sekali bukan semacam tabula rasa yang dapat diisi semau-maunya oleh para 

perancang program televisi.12 

Zizi Papacharissi dan Andrew L Mendelson dalam An exploratory study of 
reality appeal: uses and gratifications of reality TV shows, menyebutkan bahwa: 

                                                 
12 Ruedi Hofmann, Dasar-Dasar Apresiasi Program Televisi, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 62 
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Uses and gratifications (U & G) examines the nature of audience involvement and 
gratification obtained from viewing television, with an emphasis on motives for 
medium, psychological, and social traits that influence this use, and behaviors or 
attitudes that develop as a result of the combined influence of motives and traits.13 

(Uses and Gratifications menguji sifat keterlibatan audiens dan kepuasan 

yang diperoleh dari menonton televisi, dengan perhatian pada motif untuk media, 

sifat sosial, dan psikologis yang mempengaruhi penggunaan ini, dan perilaku atau 

sikap yang berkembang sebagai hasil dari kombinasi motif dan sifat.) 

Contoh hasil aplikasi teori ini dalam suatu penelitian adalah John Raacke 

yang menemukan bahwa: the vast majority of college students are using MySpace 

and Facebook for a significant portion of their day for reasons such as making new 

friends and locating old friends. 14 

(Mayoritas pelajar perguruan tinggi menggunakan MySpace dan Facebook 

dengan porsi yang signifikan pada hari mereka dengan alasan-alasan seperti 

membuat teman baru dan menemukan teman-teman lama). 

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

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

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

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

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

(7) akibat-akibat lain, bahkan seringkali akibat-akibat yang tidak dikehendaki.15 

Seiring dengan perkembangan jaman, teori Uses and Gratifications yang 

dikemukakan oleh Katz, Blumler, dan Gurevith juga mengalami pengayaan oleh 

                                                 
13 Zizi Papacharissi, An exploratory study of reality appeal: uses and gratifications of reality TV shows, 
Journal of Broadcasting & Electronic Media, New York, 2007, hal. 147 
14 John Raacke, MySpace and Facebook: Applying the Uses and Gratifications Theory to Exploring 
Friend-Networking Sites, CyberPsychology & Behavior Journal, New York, 2008, hal. 169 
15 Jalaluddin Rakhmat, OpCit. Hal. 65 
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beberapa ilmuwan komunikasi lainnya. Pengayaan tersebut melahirkan 4 model 

yang dikenal secara umum yaitu; 

1. Model Katz, Blumler, dan Gurevith (1974) 

Di dalam model ini, Katz, Blumler, dan Gurevith menekankan pentingnya 

faktor-faktor psikologi dan sosial sebagai penyebab timbulnya kebutuhan 

penggunaan media oleh individu. Faktor sosial psikologis tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Situasi atau kondisi psikologi dan sosial menimbulkan ketegangan dan 
pertentangan, karena itu individu mengkonsumsi media. 

b. Situasi atau kondisi psikologi dan sosial menciptakan kesadaran akan 
adanya masalah-masalah yang membutuhkan perhatian dan informasi. 

c.  Situasi atau kondisi psikologi dan sosial menawarkan kesempatan-
kesempatan peningkatan taraf hidup dalam memuaskan kebutuhan-
kebutuhan tertentu yang semuanya dapat dipenuhi oleh media massa. 

d.  Situasi atau kondisi psikologi dan sosial memberikan dukungan dan 
penguatan pada nilai-nilai tertentu melalui konsumsi media yang selaras. 

e. Situasi atau kondisi psikologi dan sosial menyajikan sejumlah harapan yang 
telah diketahui melalui materi-materi media tertentu.16 

 
 
 

2. Model Levi dan Windahl (1984) 

Pendekatan ini mendekatkan pada khalayak aktif dalam melakukan 

aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui penggunaan 

media massa. Aktivitas-aktivitas tersebut dalam 3 tahap: 

a. Before exposure, receiver may actively select what they want to consume to 
obtain gratifications. (Sebelum terpaan, khalayak dapat secara aktif 
memilih apa yang mereka butuhkan untuk digunakan dalam mencapai 
kepuasan tertentu) 

b. During exposure,  audience members selectively perceive and interpret 
communication content as well as identify with element of message. (Saat 
terpaan, anggota khalayak secara aktif mengamati dan menginterpretasikan 
isi komunikasi dengan mengidentifikasi unsur-unsur pesannya) 

                                                 
16 Agatha Utari Dewi, Skripsi Berita Investigasi dan Kesenjangan Kepuasan, 2002, hal 17 
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c. After exposure, receivers selectively recall information from what they 
received. (Setelah terpaan, khalayak secara aktif mengungkap kembali 
informasi yang mereka terima)17 

 
3. Model Rosengren, dkk (1985) 

Model yang dikembangkan oleh Rosengren dkk ini memandang bahwa 

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam tingkatan yang rendah maupun 

yang tinggi akan berinteraksi dengan berbagai karakteristik intra dan ekstra 

individual serta struktur masyarakat sekitarnya, dimana termasuk struktur 

media. Interaksi akan menghasilkan berbagai kombinasi masalah individu, baik 

yang terasa maupun tidak serta cara-cara penyelesaian yang dianggap tepat 

untuk masalah itu. 

Kombinasi antara masalah dan penyelesaian ini, akan menghasilkan 

berbagai motif sebagai upaya pencarian kepuasan dan menghasilkan berbagai 

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

memberikan berbagai pola kepuasan dan non kepuasan yang mungkin akan 

mempengaruhi karakteristik intra dan ekstra individu secara struktur media, 

sosial, poltik, kebudayaan dalam masyarakat.18 

4. Model Palmgreen dkk (1985) 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan model milik 

Palmgreen dkk. Karena model ini sesuai dengan objek penelitian yang sedang 

diteliti. Model yang berangkat dari kenyataan bahwa model – model dari Uses 

and Gratifications terdahulu gagal mengukur perbedaan antara apa yang dicari 

                                                 
17 Sven Windhal, Benno Signitzer and Jean T. Olson, Using Communication Theory, An Introduction to 

Planned Communication, Sage Publication, London, 1992, hal. 175 
18 Jalaluddin Rakhmat, OpCit., Hal. 66 
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khalayak dengan apa yang mereka peroleh dari pengalaman dengan media. 

Plamgreen dkk kemudian membuat model untuk mengukur kesenjangan, 

kepuasan yang dicari dengan kepuasan yang diperoleh. 

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

(Expectancy & Value Theory). Individu memeliki orientasi kebutuhan 

berdasarkan harapan – harapan dan evaluasi yang mereka lakukan.  

Palmgreen dkk berpendapat bahwa model-model terdahulu mengalami 

kegagalan dalam mengukur perbedaan antara apa yang dicari khalayak dengan 

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

mengukur kesenjangan (discrepancy) antara kepuasan yang dicari 

(Gratification Sought) dengan kepuasan yang diperoleh (Gratification 

Obtained). 

Gratification Sought (GS) merupakan kepuasan yang dibayangkan akan 

diterima seseorang jika ia menggunakan media massa tertentu. Sedangkan 

Gratification Obtained (GO) merupakan kepuasan yang diperoleh seseorang 

setelah ia menggunakan media massa tersebut. 

Dalam hal yang menyangkut GS, dianggap tidak ada perbedaan antara 

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

dipengaruhi oleh harapan-harapan khalayak yang diabstraksikan dari 

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

preferensi materi favorit yang disajikan media massa tertentu dianggap tidak 

memiliki perbedaan individu satu dengan yang lain. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxv 

Secara lengkap Palmgreen mengembangkan pola Uses and Gratifications 

sebagi berikut :19 

 

Dari gambar tersebut dapat diterangkan bahwa terdapat umpan balik dari 

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

dari perilaku medianya. Kepercayaan dan evaluasi mempengaruhi pencarian 

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

mengenai kepuasan tertentu yang diperoleh. 

E.  Definisi Konseps dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

Dengan tujuan untuk menjembatani perbedaan penafsiran antara 

peneliti dan pembaca atau pengguna penelitian dalam hal variabel-variabel 

yang akan diuji, perlu dirumuskan suatu konsep berupa abstraksi mengenai 

suatu fenomena atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok, atau individu tertentu.20 

a. Gratification Sought (Kepuasan yang dibayangkan) 

                                                 
19 Agatha Utari Dewi, OpCit. Hal. 17 
20 Masri Singarimbun, Sofian Effendi, ed. Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 34 
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Gratification Sought (GS) merupakan kepuasan yang dibayangkan 

akan diterima seseorang jika ia menggunakan media massa tertentu.21  

Dalam penelitian ini, Gratification Sought merupakan kebutuhan yang 

dibayangkan pemenuhan kepuasannya dari acara Happy Song di Indosiar 

dan Missing Lyrics di Trans TV. 

b. Media Use (Pengunaan Media) 

Media Use merupakan perilaku khalayak dalam menggunakan 

isi/acara yang disiarkan oleh suatu media. Penggunaan media adalah jumlah 

waktu yang dikonsumsi dan berbagai hubungan antara individu dan 

konsumen media dan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara 

keseluruhan.22 

Dalam penelitian ini, Media Use adalah perilaku mahasiswa Ilmu 

Komunikasi FISIP UNS angkatan 2006-2008, sebelum, saat, dan setelah 

menggunakan media yang dilihat dari pilihan tingkat perhatian, frekuensi, 

dan curahan waktu rata-rata yang diberikan responden pada acara Happy 

Song di Indosiar dan Missing Lyrics di Trans TV. 

c. Gratifications Obtained (Kepuasan yang diperoleh) 

Gratification Obtained merupakan tingkat kepuasan yang diperoleh 

seseorang setelah mengkonsumsi suatu jenis media tertentu.23 Pada 

Gratification Obtained, tingkat kepuasan menunjuk pada seberapa jauh 

acara Happy Song di Indosiar dan Missing Lyrics di Trans TV. 

                                                 
21 Agatha Utari Dewi, OpCit. Hal. 17 
22 Jalaluddin, Op. Cit., hal. 66 
23 Rachmat Kriyantono, Op. Cit., hal. 207 
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memberikan sumbangan berupa kepuasan nyata yang diperoleh responden 

setelah menyaksikan acara tersebut. 

d. Gratification Discrepancy (Kesenjangan Kepuasan) 

Gratification Discrepancy yaitu kesenjangan antara kepuasan yang 

dibayangkan dengan kepuasan yang diperoleh khalayak dari penggunaan 

suatu media. Pada penelitian ini, Gratification Discrepancy dihitung 

berdasarkan ketidaksesuaian antara kepuasan yang dibayangkan (GS) 

dengan kepuasan yang diperoleh (GO) dari penilaian responden terhadap 

acara Happy Song di Indosiar dan Missing Lyrics di Trans TV, dimana GS 

lebih besar daripada GO. 

e. Quis Show 

Quis Show adalah bentuk program permainan paling sederhana di 

mana sejumlah peserta saling bersaing untuk menjawab sejumlah 

pertanyaan. Kuis merupakan peermainan yang menekankan pada 

kemampuan intelektualitas. Permainan ini biasanya melibatkan peserta dari 

kalangan orang biasa atau anggota masyarakat, namun terkadang pengelola 

program dapat menyajikan acara khusus yang melibatkan orang – orang 

terkenal (selebritus).24  

 

2. Definisi Operasional 

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, mereka harus 

dioperasionalisasikan dengan mengubahnya menjadi variabel, yang berarti 

                                                 
24 M.A. Morissan. Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi., Penerbit 
Perdana Media Group, Jakarta, 2008, hal. 217 
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sesuatu yang mempunyai variasi nilai.25 Variabel-variabel dalam penelitian ini, 

dioperasionalkan sebagai berikut: 

a. Gratification Sought (Kepuasan yang dibayangkan) 

Untuk mengukur Gratifications Sought (GS), diajukan beberapa 

pertanyaan tentang kepuasan yang dicari dari menyaksikan Quiz Show yang 

ditayangkan masing-masing media televisi, yaitu Happy Song di Indosiar 

dan Missing Lyrics di Trans TV.  

Pembagian tingkat GS ini mengikuti pendapat Denis McQuail yang 

membagi motif penggunaan media oleh individu ke dalam 4 kelompok. 

Keempat kelompok motif tersebut kemudian dioperasi-onalisasikan dalam 

10 item pertanyaan sebagai berikut: 

1. Motif Informasi 

- Menambah pengetahuan tentang musik dan lirik lagu. 

- Memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik 

lagu. 

2. Motif Identitas Pribadi 

- Membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat kuatterhadap 

musik dan lirik lagu. 

- Mengidentifikasikan diri apakah hafal dengan lirik lagu dari 

berbagai penyanyi. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

- Mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain. 

                                                 
25 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Op. Cit., hal. 42 
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- Dapat berkumpul dengan orang lain. 

4. Motif Hiburan 

- Melepaskan diri dari masalah. 

- Bersantai. 

- Mengisi waktu. 

- Hiburan. 

Pada masing-masing item pernyataan kebutuhan diberikan lima 

alternatif jawaban dengan 5 skor yang dapat dipilih responden yang 

menyatakan kuatnya keinginan responden untuk memuaskan kebutuhannya 

melalui acara tersebut. Kelima skala dimaksud adalah: 

- Sangat setuju (skor 2), artinya responden sangat setuju untuk 

mencarikan pemuasan kebutuhannya melalui acara tersebut. 

- Setuju (skor 1), artinya responden setuju mencarikan pemuasan 

kebutuhannya melalui acara tersebut. 

- Tidak tahu (skor 0), artinya responden tidak tahu ingin mencarikan 

pemuasan kebutuhan melalui acara tersebut. 

- Tidak setuju (skor -1), artinya responden kurang setuju mencarikan 

pemuasan kebutuhannya melalui acara tersebut. 

- Sangat tidak setuju (skor -2), artinya responden sama sekali tidak setuju 

mencarikan pemuasan kebutuhannya melalui acara tersebut. 

Dari ketentuan skor tersebut akan diperoleh nilai tertinggi 10x2 = 20 

(sebagai batas atas) dan nilai terendah 10x(-2) = -20 (sebagai batas bawah). 

Untuk menentukan empat kelas yang menyatakan tingginya harapan 
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responden untuk memuaskan kebutuhannya melalui Quiz Show tersebut 

maka diperoleh range (jarak) interval: 

kelasjumlah
bawahbatasatasbatas

i
-

=  

5
(-20) - 20

i =  

i = 8  

Kategorisasi kelima kelas tingkat kepuasan yang dibayangkan 

responden tersebut adalah: 

- Sangat tinggi :  13 - 20, artinya responden sangat mengharapkan 

pemuasan kebutuhannya melalui acara itu. 

- Tinggi : 5 - 12, artinya responden mengharapkan pemuasan 

kebutuhannya melalui acara itu. 

- Tidak Tahu :  -3 – 4, artinya responden tidak tahu mengharapkan 

pemuasan kebutuhan melalui acara itu atau tidak. 

- Rendah  : -11 – (-4), artinya responden kurang meng-harapkan 

pemuasan kebutuhannya melalui taya-ngan itu. 

- Sangat rendah : -19 - (-12), artinya responden tidak mengharapkan 

pemuasan kebutuhannya melalui acara itu. 

b. Media Use (Penggunaan Media) 

Media Use merupakan perilaku khalayak dalam menggunakan media. 

Tingkat penggunaan media pada responden dalam penelitian ini dihitung 

berdasarkan tingkat perhatian, frekuensi, dan curahan waktu rata-rata yang 
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diberikan responden pada acara Happy Song di Indosiar dan Missing Lyrics 

di Trans TV. 

1) Tingkat perhatian, meliputi: 

§ Pre Activity (Pra aktivitas/sebelum terpaan media)  

Menunjuk pada aktivitas responden sebelum menggunakan 

media televisi. Indikatornya meliputi aktivitas pencarian informasi 

acara televisi oleh responden dan setelah mendapat informasi tersebut 

apakah responden sengaja meluangkan waktu untuk menontonnya 

atau tidak.  

a) Aktivitas pencarian informasi dalam menonton acara Happy Song 

di Indosiar dan Missing Lyrics di Trans TV dikategorikan menjadi 

5 tingkatan: 

- Sangat tinggi : jika responden selalu mencari informasi tentang 

acara itu. 

- Tinggi  :  jika responden sering mencari informasi tentang 

acara itu. 

- Tidak tahu  :  jika responden tidak tahu mencari informasi 

tentang acara itu. 

- Rendah  :  jika responden kadang mencari informasi tentang 

acara itu. 

- Sangat rendah :  jika responden tidak pernah mencari informasi 

tentang acara itu. 
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b) Sikap responden apakah menyiapkan waktu untuk menontonnya 

atau tidak, dikategorikan menjadi 5 tingkatan: 

- Sangat tinggi :  jika responden selalu menyiapkan waktu khusus. 

- Tinggi  :  jika responden sering menyiapkan waktu khusus. 

- Tidak tahu  :  jika responden tidak tahu menyiapkan waktu 

khusus.  

- Rendah  :  jika responden kadang menyiapkan waktu khusus. 

- Sangat rendah :  jika responden tidak pernah menyiapkan waktu 

khusus. 

§ Duractivity (Selama terpaan media) 

Menunjuk pada aktivitas responden saat menggunakan media. 

Indikatornya meliputi ada tidaknya aktivitas lain yang dikerjakan saat 

mengikuti Happy Song dan Missing Lyrics, pemahaman, dan selesai 

atau tidaknya menyaksikan acara itu. 

a) Ada tidaknya aktivitas lain yang dikerjakan responden saat 

menyaksikan Happy Song dan Missing Lyrics dikategorikan menjadi 

5 tingkatan: 

- Sangat tinggi :  jika tidak pernah disertai aktivitas lain. 

- Tinggi  :  jika kadang disertai aktivitas lain. 

- Tidak tahu  : jika tidak tahu disertai aktivitas lain. 

- Rendah  :  jika sering disertai aktivitas lain. 

- Sangat rendah :  jika selalu disertai aktivitas lain. 
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b) Selesai tidaknya responden dalam menyaksikan Happy Song dan 

Missing Lyrics dikategorikan menjadi 5 tingkatan: 

- Sangat tinggi :  jika responden selalu mengikuti sampai selesai. 

- Tinggi  :  jika responden sering mengikuti sampai selesai. 

- Tidak Tahu  : jika responden tidak tahu selesai tidaknya 

menyaksikan acara tersebut. 

- Rendah  :  jika responden kadang mengikuti sampai selesai. 

- Sangat rendah :  jika responden tidak pernah mengikuti sampai 

selesai. 

§ Post Activity (Pasca aktivitas/setelah terpaan media) 

Menunjuk pada aktivitas khalayak setelah terpaan media. 

Indikatornya yaitu apakah responden memperbincangkan Happy Song 

dan Missing Lyrics dengan orang lain dalam interaksi sosialnya 

setelah menyaksikan acara tersebut. Selain itu apakah responden 

tertarik untuk menjadi peserta acara tersebut. 

a) Sikap responden apakah memperbincangkannya dengan orang lain 

dalam interaksi sosialnya setelah menyaksikan acara tersebut. 

Indikator ini dikategorikan menjadi 5 tingkatan: 

- Sangat tinggi :  jika responden selalu membincangkannya. 

- Tinggi  :  jika responden sering membincangkannya. 

- Tidak tahu  : jika responden tidak tahu apa yang 

diperbincangkan. 

- Rendah  :  jika responden kadang membincangkannya. 
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- Sangat rendah :  jika responden tidak pernah membincangkan-nya. 

b) Sikap responden apakah ingin bergabung atau ikut menjadi peserta 

dalam program tersebut, dikategorikan menjadi 5 tingkatan, yaitu: 

- Sangat tinggi :  jika responden sangat ingin menjadi peserta. 

- Tinggi  :  jika responden ingin menjadi peserta. 

- Tidak tahu  : jika responden tidak tahu ingin menjadi peserta atau 

tidak. 

- Rendah  :  jika responden tidak ingin menjadi peserta. 

- Sangat rendah :  jika responden sangat tidak ingin menjadi peserta. 

2) Frekuensi, yaitu tingkat keseringan responden dalam menonton acara 

dimaksud. Dalam penelitian ini adalah berapa kali responden menonton 

Happy Song dan Missing Lyrics dalam satu minggu. Karena frekuensi 

Happy Song ditayangkan seminggu enam kali dan Missing Lyrics 

ditayangkan seminggu lima kali maka dikategorikan sebagai berikut : 

a) Frekuensi responden dalam menonton acara Happy Song 

dikategorikan menjadi 5 tingkatan, yaitu: 

- Sangat tinggi :  jika responden menonton 5-6 kali dalam 1 minggu. 

- Tinggi    :  jika responden menonton 4 kali dalam 1 minggu. 

- Tidak tahu   : jika responden tidak tahu berapa kali menonton 

dalam 1 minggu 

- Rendah    :  jika responden menonton 3 kali dalam 1 minggu. 

- Sangat rendah :  jika responden menonton 1-2 kali dalam 1 minggu. 
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b) Frekuensi responden dalam menonton acara Missing Lyrics 

dikategorikan menjadi 5 tingkatan, yaitu: 

- Sangat tinggi :  jika responden menonton 4-5 kali dalam 1 minggu. 

- Tinggi    :  jika responden menonton 3 kali dalam 1 minggu. 

- Tidak tahu   : jika responden tidak tahu berapa kali menonton 

dalam 1 minggu. 

- Rendah    :  jika responden menonton 2 kali dalam 1 minggu. 

- Sangat rendah :  jika responden menonton 1 kali dalam 1 minggu. 

3) Curahan waktu, adalah waktu rata-rata yang diberikan responden 

dalam sekali menonton Happy Song dan Missing Lyrics. 

a) Dimana dalam setiap penayangan Happy Song berdurasi 2 jam atau 

120 menit, yang dinyatakan dalam satuan menit. Dalam hal ini, 

dikategorikan menjadi 5 tingkatan, yaitu: 

- Sangat tinggi :  jika responden mencurahkan waktu selama 91 – 

120 menit dalam sekali menonton. 

- Tinggi    :  jika responden mencurahkan waktu selama 61 – 90 

menit dalam sekali menonton. 

- Tidak tahu  : jika responden tidak tahu berapa menit 

mencurahkan waktu untuk menonton. 

- Rendah    :  jika responden mencurahkan waktu selama 31 –  60 

menit dalam sekali menonton. 

- Sangat rendah :  jika responden mencurahkan waktu selama 1 –  30 

menit dalam sekali menonton. 
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b) Dimana dalam setiap penayangan Missing Lyrics berdurasi 1 jam 30 

meniit atau 90 menit, yang dinyatakan dalam satuan menit. Dalam 

hal ini, dikategorikan menjadi 5 tingkatan, yaitu: 

- Sangat tinggi : jika responden mencurahkan waktu selama  

67,6 – 90 menit dalam sekali menonton. 

- Tinggi    : jika responden mencurahkan waktu selama  

 45,1 – 67,5 menit dalam sekali menonton. 

- Tidak tahu  : jika responden tidak tahu berapa menit 

mencurahkan waktu untuk menonton. 

- Rendah    : jika responden mencurahkan waktu selama 22,6 –  

45 menit dalam sekali menonton. 

-  Sangat rendah :  jika responden mencurahkan waktu selama 1 –  

22,5 menit dalam sekali menonton. 

c. Gratifications Obtained (Kepuasan yang Diperoleh) 

Dalam penelitian ini, variabel kepuasan yang diperoleh (GO) diukur 

dengan mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dioperasionalkan 

dari 10 item pernyataan kebutuhan dalam 4 kelompok yang berkaitan 

dengan jenis kebutuhan manusia seperti pada GS, tetapi lebih dikhususkan 

lagi dalam arti telah menunjuk pada media televisi tertentu, yaitu Indosiar 

dan Trans TV. Langkah ini untuk mengetahui besarnya nilai GO yang 

diperoleh untuk masing-masing jenis acara, yaitu Happy Song dan Missing 

Lyrics. 
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Seperti pada GS, untuk mengoperasionalkan GO, diajukan pula 

pertanyaan-pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban dalam 5 skor yang dapat 

dipilih responden. Meski kelima alternatif jawaban yang diberikan berbeda-

beda untuk setiap itemnya (sesuai dengan kepuasan nyata yang diperoleh 

responden setelah menyaksikan Happy Song dan Missing Lyrics), namun 

sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pemberian skor 

untuk masing-masing alternatif, jawaban sebagai berikut: 

- Sangat puas (skor 2), artinya responden sangat terpenuhi kebutuhannya 

setelah menonton acara tersebut. 

- Puas (skor 1), artinya responden cukup terpenuhi kebutuhannya setelah 

menonton acara tersebut. 

- Tidak tahu (skor 0), artinya responden tidak tahu terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan setelah menonton acara tersebut. 

- Tidak puas (skor -1), artinya responden kurang terpenuhi kebutuhannya 

setelah menonton acara tersebut. 

- Sangat tidak puas (skor -2), artinya responden sama sekali tidak 

terpenuhi kebutuhannya setelah menonton acara tersebut. 

Dari ketentuan tersebut, akan diperoleh batas-batas interval seperti 

pada GS. Dengan demikian, kategorisasi tingkat kepuasan nyata yang 

diperoleh responden setelah menyaksikan Happy Song dan Missing Lyrics 

dalam 5 skala adalah: 

- Sangat tinggi : 13 - 20, artinya responden sangat terpuaskan 

kebutuhannya melalui acara tersebut. 
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- Tinggi             : 5 - 12, artinya responden cukup terpuaskan 

kebutuhannya melalui acara tersebut. 

- Tidak tahu  :  -3 – 4, artinya responden tidak tahu terpuaskan atau 

tidaknya kebutuhan melalui acara tersebut  

- Rendah : -11 – (-4), artinya responden kurang terpuaskan 

kebutuhannya melalui acara tersebut. 

- Sangat rendah : -19 – (-12) , artinya responden tidak terpuaskan 

kebutuhannya melalui acara tersebut. 

d. Gratification Discrepancy (Kesenjangan Kepuasan) 

Variabel kesenjangan kepuasan merupakan perbedaan kepuasan yang 

diperoleh responden setelah menggunakan media. Diukur dengan 

menyilangkan nilai GS dengan GO yang diperoleh sehingga akan nampak 

kesenjangan kepuasan yang dialami responden setelah menonton program 

Happy Song di Indosiar dan Missing Lyrics di Trans TV. Adanya 

kesenjangan kepuasan kedua media tersebut dibuktikan dengan statistik 

discrepancy. 

e. Quiz Show 

Variabel quiz show dalam penelitian ini adalah program acara Happy 

Song dan Missing Lyrics. Happy Song ditayangkan oleh Indosiar setiap 

hari Senin - Sabtu pukul 12.30 - 14.30 WIB. Sedangkan Missing Lyrics 

ditayangkan oleh Trans TV setiap hari Senin – Jum’at pukul 12.30 – 14.00 

WIB. 
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F.  Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Rosady Ruslan, 

penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik (ciri-ciri 

individu, situasi, atau kelompok tertentu. Penelitian ini relatif sederhana yang 

tidak memerlukan landasan teoretis rumit atau pengajuan hipotesis tertentu. 

Dapat meneliti pada hanya satu variabel, dan termasuk penelitian mengenai 

gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih26  

2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian survei. Menurut 

Masri Singarimbun, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel 

dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pokok.27 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 

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

Sutami 36 A, Kentingan, Surakarta. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian 

di sini karena heterogenitas mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS dan 

tingginya terpaan media televisi sehingga mereka dianggap dapat mewakili 

audiens Happy Song dan Missing Lyrics . Selain itu juga mempertimbangkan 

kemudahan pencarian data, serta efisiensi waktu dan biaya. 

4. Populasi 

                                                 
26 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2004, hal.12. 
27 Masri Singarimbun, OpCit, hal. 3 
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Yang dimaksud dengan populasi menurut Sutrisno Hadi adalah 

individu-individu atau obyek secara keseluruhan yang akan menjadi sasaran 

penelitian yang tidak saja berupa alat-alat, keadaan, tempat, dsb.28 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 reguler jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP UNS Surakarta angkatan 2006 sampai dengan 2008 yang 

menonton acara Happy Song dan Missing Lyrics. Dari data yang diperoleh 

jumlah mahasiswa adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel I 

Jumlah Mahasiswa Ilmu Komunikasi S1 FISIP UNS Angkatan 2006-2008 

 

No 

 

Angkatan 

Mahasiswa 

 

       L                        P 

 

Jumlah 

1 2006       33 57 90 

2 2007  35 79 114 

3 2008  40 83 123 

  TOTAL 327 

Sumber: Data Kemahasiswaan FISIP UNS per Agustus 2009 

Dari 327 didapatkan data tidak semuanya menjadi populasi penelitian 

ini mengingat yang dapat menjadi populasi adalah para mahasiswa S1 reguler 

jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS Surakarta angkatan 2006 sampai dengan 

2008 yang menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Dari hasil pre survei 

                                                 
28 Sutrisno Hadi, Metode Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, hal. 72 
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yang dilakukan peneliti, maka diketahu jumlah mahasiswa S1 reguler jurusan 

Ilmu Komunikasi FISIP UNS Surakarta angkatan 2006 sampai dengan 2008 

yang menonton acara Happy Song dan Missing Lyrics berjumlah 163 orang. 

Adapun perinciannya dapat dibaca dalam tabel berikut.  

 

 

 

 

 

 

Tabel I.1 

Jumlah Mahasiswa Ilmu Komunikasi S1 FISIP UNS Angkatan 2006-2008 

yang menonton Happy Song dan Missing Lyrics 

Tahun angkatan Jumlah 

2006 56 

2007 43 

2008 44 

Total 163 

            Sumber: Hasil Pra Survei 

 

5. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini, besarnya sampel diukur dengan rumus yang diberikan 

oleh Taro Yamane: 
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( ) 12 +
=

dN
N

n  

Keterangan: 

n =  jumlah sampel yang dicari 

N =  jumlah populasi 

d =  nilai presisi 

Sesuai dengan populasi sebanyak 163 mahasiswa, dengan presisi 10% 

dan tingkat kepercayaan 90% maka dengan menggunakan rumus Yamane, 

diperoleh banyaknya sampel sebagai berikut: 

 

1)1,0(163
163

2 +
=n  

163,1
163
+

=n  

63,2
163

=n  

97,61=n  

Dibulatkan menjadi 62 responden. 

Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode Purposive Sampling. Dimana peneliti cenderung memilih responden 

yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 

mantap dan mengetahui hal – hal yang berkaitan dengan penelitian. Namun 
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demikian informan yang dipilih dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data.29 

6. Jenis dan Teknik Pengumpulan data 

a. Jenis data 

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan peneliti, yaitu: 

- Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden dengan 

menggunakan angket kuesioner yang telah disusun terlebih dahulu. 

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

dokumen untuk melengkapi data primer.  

b. Teknik pengumpulan data 

- Kuesioner : mengumpulkan data dengan menyebarkan angket (daftar 

pertanyaan) yang harus diisi responden. 

- Kepustakaan : mengumpulkan data melalui dokumen dan literatur yang 

relevan. 

7. Analisis Data 

Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

Setelah semua data yang diperoleh di lapangan terkumpul, langkah pertama 

yang dilakukan adalah mengkoding data. Tujuannya untuk menyederhanakan 

data yang diperoleh. Pengkodingan dilakukan secara manual dengan 

menggunakan coding sheet. Langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan 

data, baru kemudian mengintrepretasikannya.  

                                                 
29 Heribetus Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 22 
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Untuk mengukur kesenjangan kepuasan mengacu pada rumus statistik 

discrepancy yang diberikan Palmgreen sebagai berikut: 

 

åå
å
¹=

i j

ji

ji.n.

ji..n

D  

             

Rumus discrepancy yang digunakan tersebut dioperasionalkan dengan 

perhitungan cross tabulation (cross tab) atau tabulasi silang, dimana item-item 

dalam GS dicrosskan dengan item-item dalam GO. Dari tabulasi silang tersebut 

akan dapat diketahui presentasi tingkat kesenjangan kepuasan yang terjadi 

dengan menghitung jumlah responden yang mengalami ketidaksesuaian antar 

GS dan GO-nya, dalam hal ini, GS lebih besar daripada GO. 

Setelah diketahui tingkat kesenjangan yang terjadi, maka akan dapat 

pula diketahui tingkat kepuasan yang diperoleh responden. Besarnya kepuasan 

yang mampu diberikan oleh Happy Song dan Missing Lyrics kepada responden 

dapat dihitung dengan mengurangi tingkat kepuasan maksimal (ditetapkan 

100%) dengan tingkat kesenjangan kepuasan yang dialami responden pada 

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

kepuasan minimal sebesar 70%.  

Dengan kata lain, jika responden menyatakan bahwa kepuasan yang 

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

kesenjangan kepuasan berkisar antara 0 - 30% maka kebutuhan tersebut 

Dimana : 
D : discrepancy / kesenjangan. 
n  : jumlah sampel. 
i   : kepuasan yang dicari (GS). 
j   : kepuasan yang diperoleh (GO) 
dimana  i ≠ j 
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dianggap memuaskan. Dengan asumsi 2/3 dari seluruh responden merasa 

terpenuhi kebutuhannya. 

Apabila kesenjangan kepuasan suatu media menunjukkan angka 

persentasi di atas 30% berarti media tersebut tidak mampu memuaskan 

rsponden. Sebaliknya, apabila kesenjangan kepuasan menunjukkan angka di 

bawah 30% berarti media tersebut mampu memuaskan responden. 

Semakin besar angka kesenjangan, berarti suatu media semakin tidak 

mampu memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, semakin kecil angka kesenjangan, 

semakin besar kemampuan suatu media dalam memenuhi kebutuhan 

responden. 

Tingkat pemenuhan kepuasan tersebut diklasifikasikan dalam 3 

kategori: 

- rendah, apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 21 – 30% 

- sedang, apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 11 – 20% 

- tinggi, apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 0 – 10% 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

1. Sejarah Singkat Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 

(FISIP-UNS) berdiri pada tahun 1976, bersamaan dengan diresmikan 

berdirinya Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret yang dikukuhkan 

dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 10 Tahun 1976. FISIP-UNS termasuk 

salah satu diantara sembilan Fakultas di lingkungan UNS. 

Pada saat berdiri, nama FISIP-UNS adalah Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik dan memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Administrasi Negara dan 

Jurusan Publisistik. Pada tahun 1982, berdasarkan SK Presiden RI Nomor : 55 
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Tahun 1982 tentang “Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret”, nama 

Fakultas dirubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sebelas Maret (FISIP-UNS). Kemudian, berdasarkan SK Mendikbud RI 

Nomor: 017/0/1983, tertanggal 14 Maret 1983 nama Jurusan juga berubah, 

menjadi Jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan Ilmu Komunikasi.  

Dengan keluarnya SK Mendikbud RI Nomor: 055/0/1983 tanggal 8 

Desember 1983 tentang “Jenis dan Jumlah Jurusan pada Fakultas di 

Lingkungan Universitas Sebelas Maret”, FISIP-UNS menambah satu Jurusan 

baru, yaitu Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Jurusan ini khusus 

melayani Mata Kuliah Dasar Umum di semua Program Studi (Prodi) di 

lingkungan Universitas Sebelas Maret dan berada di bawah tim MKDU 

Universitas Sebelas Maret. 

Jenis dan jumlah Prodi di setiap Jurusan pada Fakultas-Fakultas di 

lingkungan UNS juga ditata/dibakukan berdasarkan SK Dirjen Dikti 

Depdikbud R.I. Nomor: 222/Dikti/Kep./1996 tentang “Program Studi pada 

Program Sarjana di Lingkungan Universitas Sebelas Maret”. Prodi untuk 

Jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan Ilmu Komunikasi masing-masing 

adalah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi. 

Pada tahun 1994, FISIP-UNS membuka Program S1 Ekstensi dengan 

dua jurusan, yaitu Jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan Ilmu Komunikasi. 

Selain itu, untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan tenaga kerja terampil dan 

profesional, dibuka pula Program Diploma III, yaitu Jurusan Ilmu Penyiaran 

dan Jurusan Periklanan pada tahun 1999. Pada tahun 2000, dibuka pula Jurusan 

39 
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Public Relations, Jurusan Manajemen Administrasi, dan Jurusan 

Perpustakaan.30 

 

 

 

 

 

 

2. Struktur Organisasi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

 

 

Sumber: Buku Pedoman FISIP UNS 2008/2009, hal 17 

                                                 
30 Buku Pedoman FISIP UNS, tahun 2008/2009, hal 1 

Senat 
Fakultas 

Dekan 
 
 

PD I, PD II, PD  III 

Perpustakaan Kepala Bagian 
Tata Usaha 

Jurusan Ilmu 
Komunikasi 

Lab. Kom 

Dosen Jurusan Ilmu 
Komunikasi 

HMJ 
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Beberapa jabatan di atas saat ini diduduki oleh: 

Dekan : Drs. Supriyadi SN, SU 

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

Pembantu Dekan II : Drs. Marsudi, MS 

Pembantu Dekan III : Dra. Suyatmi, MS 

Kajur Ilmu Komunikasi : Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D 

Sekretaris Jurusan : Drs. Hamid Arifin, M.Si 

 

 

3. Kondisi Jurusan Ilmu Komunikasi  

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

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

bermakna bahwa jurusan memiliki seluruh kualifikasi ideal untuk 

mengoperasikan proses dan sistem pendidikan tinggi sesuai dengan standar 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia. 

Saat ini Jurusan Ilmu Komunikasi memiliki program S1 Reguler, S1 

Ekstensi/ Swadana, Program DIII Komunikasi Terapan untuk program studi 

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

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

2001, jurusan membuka program pasca sarjana dengan konsentrasi Manajemen 

Komunikasi dan Teori Komunikasi. Peningkatan kualitas jurusan juga terus 
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dilakukan, dengan cara menyekolahkan beberapa dosen untuk meraih gelar S2 

maupun S3, baik di dalam mupun ke luar negeri. 

Berdasarkan data terakhir yang penulis peroleh dari bagian tata usaha 

fakultas setempat hingga Februari 2009, jumlah mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP UNS berjumlah 629 orang. Berikut adalah rincian 

jumlahnya berdasarkan angkatan. 

 

  

 

 

Tabel II.1 
Jumlah Mahasiswa Program S1 Reguler 
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS 

Berdasarkan Tahun Angkatan 

Tahun Angkatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

2000 2 - 2 

2001 5 8 13 

2002 9 10 19 

2003 11 41 52 

2004 29 72 101 

2005 44 61 105 

2006 33 57 90 

2007 35 79 114 

2008 40 83 123 

Total Jumlah Mahasiswa 619 

          Sumber: Bagian Tata Usaha FISIP UNS, dicatat pada tanggal 20 Agustus 2009. 

 

B. Sekilas Acara Happy Song 
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Acara Happy Song yang ditayangkan oleh Indosiar merupakan program 

Quiz Show yang menguji pengetahuan musik dan lirik lagu. Program ini sudah 

tayang sejak Maret 2009 dan merupakan salah satu program unggulan Indosiar 

yang berhasil bertahan hingga sekarang. Program ini hadir setiap hari senin – 

sabtu, pukul 12.30 - 14.30 berdurasi dua jam dengan dipandu seorang presenter 

yang sudah dikenal dan digandrungi oleh masyarakat, Choki Sitohang.  

Dalam durasi 2 jam, program ini terbagi menjadi dua bagian, disetiap 

bagian terdapat dua babak. Babak pertama “Tebak Judul”, 7 orang peserta harus 

menebak 5 judul lagu yang dibawakan home band. Babak kedua “Acak Syair”, 

peserta yang bisa menjawab 5 judul lagu dibabak pertama akan berebut untuk 

mengurutkan syair yang diacak, bagi yang bisa menjawab dengan benar kan maju 

ke babak hadiah. Setelah satu peserta didapat, peserta yang berhasil memasuki 

babak duel akan kembali dipertemukan dengan satu orang penantang yang akan 

memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Sang pemenang babak duel akan diberi 

kesempatan untuk mempertaruhkan hadiah yang ia dapat. 

 

C. Sekilas Acara Missing Lyrics 

 Acara Missing Lyrics yang ditayangkan oleh Trans TV merupakan 

program Quiz Show yang menyajikan berbagai pertanyaan tentang lirik lagu yang 

akan menguji pengetahuan music. Program ini sudah tayang sejak Agustus 2008 

dan hadir setiap hari Senin – Jum’at pukul 12.30 - 14.00 WIB. Pemandu acara tetap 

adalah Irgi Fahrezi dan didampingi co host tamu Fitri Tropika, Jeniver, dll.  
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Dalam program ini peserta telah dihadirkan ditengah tengah pentas, peserta 

mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah tertinggi sebesar 

Rp.100.000.000 untuk mencapai hadiah tertinggi peserta harus melewati 10 level 

dan memiliki 4 pilihan bantuan. Di setiap levelnya pesrta dapat memilih lagu yang 

akan dinyanyikan dan peserta harus melanjutkan lirik yang hilang dari lagu 

tersebut. Apabila peserta bisa menjawab dengan benar maka peserta akan terus bisa  

melaju kebabak selanjutnya, tetapi apabila pesrta tidak dapat menjawab dan 

bantuan sudah digunakan seluruhnya maka peserta bisa mengundurkan diri dan 

mendapatkan hadiah sesuai dengan yang diperoleh terakhir. Tetapi apabila pesrta 

salah menjawab maka hadiah yang telah dikumpulkan akan dipotong 50% atau 

separuhnya. 

Meskipun kedua acara tersebut serupa, namun terdapat perbedaan dalam 

cara pengemasan diantara keduanya. Setidaknya, terdapat beberapa perbedaan 

yang mencolok: 

1. Jam Tayang  

· Happy Song 

Jam penayangan Happy Song dimulai dari pukul 12.30 - 14.30 berdurasi 

dua jam, ditayangkan 6 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari senin – 

sabtu. 

· Missing Lyrics  

Sedangkan jam penayangan Happy Song berdurasi satu setengah jam 

dimulai dari pukul 12.30 dan diakhiri pukul14.00, ditayangkan 5 kali dalam 

satu minggu yaitu setiap hari senin – jumat. 
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2. Kemasan  Acara 

· Happy Song 

Dalam program ini terbagi menjadi dua bagian, disetiap bagian terdapat 

dua babak. Babak pertama “Tebak Judul”, 7 orang peserta harus menebak 

5 judul lagu yang dibawakan home band. Babak kedua “Acak Syair”, 

peserta yang bisa menjawab 5 judul lagu dibabak pertama akan berebut 

untuk mengurutkan syair yang diacak, bagi yang bisa menjawab dengan 

benar kan maju ke babak hadiah. Setelah satu peserta didapat, peserta yang 

berhasil memasuki babak duel akan kembali dipertemukan dengan satu 

orang penantang yang akan memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Sang 

pemenang babak duel akan diberi kesempatan untuk mempertaruhkan 

hadiah yang ia dapat. 

· Missing Lyrics  

Dalam program ini peserta telah dihadirkan ditengah tengah pentas, peserta 

mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hadiah tertinggi sebesar 

Rp.100.000.000 untuk mencapai hadiah tertinggi peserta harus melewati 

10 level dan memiliki 4 pilihan bantuan. Di setiap levelnya pesrta dapat 

memilih lagu yang akan dinyanyikan dan peserta harus melanjutkan lirik 

yang hilang dari lagu tersebut. Apabila peserta bisa menjawab dengan 

benar maka peserta akan terus bisa  melaju kebabak selanjutnya, tetapi 

apabila pesrta tidak dapat menjawab dan bantuan sudah digunakan 

seluruhnya maka peserta bisa mengundurkan diri dan mendapatkan hadiah 

sesuai dengan yang diperoleh terakhir. Tetapi apabila pesrta salah 
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menjawab maka hadiah yang telah dikumpulkan akan dipotong 50% atau 

separuhnya. 

3. Bentuk Siaran 

· Happy Song 

Bentuk siaran Happy Song adalah siaran langsung atau live. 

· Missing Lyrics  

Bentuk siaran Missing Lyrics adalah siaran tidak langsung langsung atau 

siaran tunda. 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kedua tayangan di atas merupakan 

program yang serupa namun tak sama. Tak hanya dari segi pengemasan, informasi 

yang ditampilkan di antara keduanya pun juga berbeda. 

 

D. Distribusi Responden 

1. Distribusi Responden 

a. Menurut Angkatan 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah mahasiswa S-1 

reguler Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS Angkatan 2006-2008 yang 

menonton acara Happy Song dan Missing Lyrics. Dari total 163 mahasiswa 

diambil sampel sebanyak 62 orang dengan menggunakan teknik acak 

sederhana. Distribusi responden pada tiap angkatan terlihat pada tabel 

berikut : 

                                  Tabel II.2 

        Tabel Distribusi Responden Menurut Angkatan 
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Angkatan Frekuensi % 

2006 24 38,7 

2007 20 32,3 

2008 18 29 

Jumlah 62 100 

       Sumber: pertanyaan kuesioner no. 2 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa mayoritas responden berasal 

dari angkatan 2006, dengan persentase 38,7%. Sementara jumlah 

responden terkecil, yakni berjumlah 29%, berasal dari angkatan 2008. 

 

b. Menurut Jenis Kelamin 

Berikut ini distribusi responden menurut jenis kelamin 

berdasarkan data yang diperoleh: 

                                          Tabel II.3 

          Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-laki 23 37,1 

Wanita 39 62,9 

Jumlah 62 100 

       Sumber: pertanyaan kuesioner no. 3 

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar responden, 

yakni 62,9% berjenis kelamin wanita dan sisanya (37,1%) berjenis 

kelamin laki - laki. 
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c. Menurut Umur 

Responden dalam penelitian ini tersebar pada empat angkatan 

yakni 2006-2008, oleh karena itu umur responden juga bervariasi, yakni 

berkisar antara 19 hingga 23 tahun. Berikut tabel distribusi responden 

menurut umur: 

                                         Tabel II. 4 

                  Distribusi Responden Menurut Umur 

Umur Frekuensi % 

21 23 37,1 

20 19 30,6 

19 13 21 

18 7 11,3 

Jumlah 62 100 

        Sumber: pertanyaan kuesioner no. 4 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

berumur 21 tahun, yaitu sebesar 37,1%. Sementara persentase paling 

sedikit adalah responden yang berumur 18 tahun, dengan persentase 

sebesar 11,3%. 
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BAB III 

Deskripsi Variabel Gratifications Sought, Media use,  

dan Gratifications Obtained 

 

A. GRATIFICATION SOUGHT 

Gratification Sought (GS) merupakan kepuasan yang dibayangkan akan 

diterima seseorang jika ia menggunakan media massa tertentu. Dalam penelitian 

ini, GS dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keSetujuan dari 

kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki responden untuk dicarikan pemuasannya 

melalui acara Happy Song (HS) di Indosiar dan Missing Lyrics (ML) di Trans TV. 

Jenis-jenis kebutuhan tersebut dikategorikan dalam skala sangat setuju, setuju, 

tidak tahu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

Untuk lebih mengetahui tingkat kepuasan yang dibayangkan masing-

masing item kebutuhan, berikut akan disajikan tingkat kepuasan yang dibayangkan 

pada setiap itemnya.     

         

       1. GS untuk Mencari Informasi 

a. Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat menambah 

pengetahuan tentang musik dan lirik lagu.   
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Tabel III.1 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat menambah pengetahuan 

tentang musik dan lirik lagu 
Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 7 11,3 

Setuju 35 56,4 

Tidak tahu 5 8,1 

Tidak Setuju 14 22,6 

Sangat Tidak Setuju 1 1,6 

Jumlah 62 100 

 Sumber: Data primer kuesioner no 5 

Data di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden setuju jika 

menonton Happy Song dan Missing Lyrics dapat menambah pengetahuan 

tentang musik dan lirik lagu. Hal ini tampak dari 56,4% responden yang 

menjawab pada skala setuju. 11,3% responden menjawab pada skala sangat 

setuju, 22,6% responden menjawab pada skala tidak setuju. 8,1% responden 

menjawab pada skala tidak tahu dan hanya 1 responden saja yang menjawab 

pada skala sangat tidak setuju. 

Lagu merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Disaat senang ataupun sedih lagu dapat hadir untuk mewakili 

perasaan hati seseorang. Semakin banyak tahu tentang lagu maka semakin 

50 
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banyak referensi lagu yang bisa digunakan untuk mewakili kesukaan atau 

perasaan hati.  

Tidak jarang pula, mahasiswa Komunikasi UNS mendengarkan lagu 

dimanapun mereka berada. Saat menunggu waktu kuliah mereka 

mendengarkan music dari HP, mendownload lagu kesukaan mereka di public 

space FISIP UNS, dan membentuk suatu komunitas atau kelompok pecinta 

lagu tertentu.  

b. Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat memuaskan rasa 

ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu. 

Tabel III.2 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat memuaskan rasa ingin 

tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu  
Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 8 12,9 

Setuju 38 61,3 

Tidak Tahu 7 11,3 

Tidak Setuju 8 12,9 

Sangat Tidak Setuju 1 1,6 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 6 

 

Dari persentase data di atas, dapat diketahui bahwa kebutuhan responden 

setuju jika menonton Happy Song dan Missing Lyrics dapat memuaskan rasa 

ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel diatas, dimana 61,3% responden menjawab pada skala setuju. 12,9% 

responden menjawab pada skala sangat setuju dan tidak setuju. 11,3% 
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responden menjawab pada skala tidak tahu dan hanya 1 responden saja yang 

menjawab pada skala sangat tidak setuju. 

Sebagai quis show, Happy Song dan Missing Lyrics memang 

menghadirkan berbagai permainan yang menghadirkan banyak pertanyaan 

tentang lagu dan liriknya. Mulai dari lagu terbaru, lagu kenagan, bahkan lagu 

dangdhut dan lagu barat. 

2. GS untuk Mencari Identitas Pribadi 

a. Menonton Happy Song dan Missing Lyrics agar dapat membentuk 

kepribadian yang memiliki daya ingat kuat 

Tabel III.3 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics agar dapat membentuk kepribadian 

yang memiliki daya ingat kuat  
Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 13 21 

Setuju 25 40,3 

Tidak Tahu 9 14,5 

Tidak Setuju 13 21 

Sangat Tidak Setuju 2 3,2 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 7 

 

Data di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden setuju jika 

menonton Happy Song dan Missing Lyrics dapat membentuk kepribadian yang 

memiliki daya ingat kuat. Sebesar 40,3% responden menjawab pada skala 

setuju. 21% responden juga menjawab sangat setuju.  

Sebagai seorang mahasiswa, mereka mulai mencari hal-hal yang dapat 

membantu mereka dalam membentuk kepribadian yang mereka inginkan. 
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Sebagai contohnya, di luar kegiatan kuliah, para mahasiswa mulai aktif dalam 

organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Ada juga yang mulai 

mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, dan sebagainya. Dengan menonton 

kedua quis show tersebut, mereka berharap dapat terlatih atau mendapat 

inspirasi untuk menjadi pribadi yang memiliki daya ingat kuat terhadap lirik 

lagu dan juga penyanyinya. 

b. Menonton Happy Song dan Missing Lyrics agar dapat mengidentifikasikan 

diri apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai penyanyi 

Tabel III.4 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics agar dapat mengidentifikasikan diri 

apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai penyanyi 
Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 18 29 

Setuju 30 48,4 

Tidak Tahu 3 4,8 

Tidak Setuju 11 17,8 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 8 

   

Data di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju 

apabila Menonton Happy Song dan Missing Lyrics dapat 

mengidentifikasikan diri apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai 

penyanyi. Hal ini tampak dari 48,4% responden yang menjawab pada skala 

Setuju. 

 

3.  GS untuk Mencari Integrasi dan Interaksi Sosial 
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a.  Menonton Happy Song dan Missing Lyrics agar mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel III.5 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics agar mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain 
Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 1 1,6 

Setuju 18 29,0 

Tidak Tahu 13 21,0 

Tidak Setuju 28 45,2 

Sangat Tidak Setuju 2 3,2 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 9 

   Data di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden tidak setuju 

jika menonton Happy Song dan Missing Lyrics bisa mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain. Hal ini tampak dari 45,2% responden yang 

menjawab pada skala tidak setuju. Dan 29,0% responden yang menjawab 

pada skala setuju.  

 

b. Menonton Happy Song dan Missing Lyrics agar dapat berkumpul dengan 

orang lain. 

Tabel III.6 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics agar dapat berkumpul dengan orang 

lain 
Kategori Frekuensi % 
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Sangat Setuju 1 1,6 

Setuju 25 40,3 

Tidak Tahu 6 9,7 

Tidak Setuju 23 37,1 

Sangat Tidak Setuju 7 11,3 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 10 

Pada item kebutuhan agar dapat berkumpul dengan orang lain, mayoritas 

responden, yakni sebesar 40,3% menjawab pada skala Setuju. Besarnya 

persentase kebutuhan ini kemungkinan dipengaruhi oleh jadwal tayang Happy 

Song dan Missing Lyrics yang tayang setiap jam istirahat atau pulang kuliah. 

Oleh karena itulah, pada jam tersebut mereka dapat menonton kedua acara 

tersebut sebagai sarana berkumpul dengan orang lain, entah itu teman, saudara, 

atau keluarga. 

 

4.  GS untuk Mencari Hiburan 

a.  Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat membantu 

melepaskan diri dari masalah. 

Tabel III.7 
Kebutuhan untuk melepaskan diri dari masalah 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 2 3,2 

Setuju 19 30,7 

Tidak Tahu 11 17,7 

Tidak Setuju 25 40,3 

Sangat Tidak Setuju 5 8,1 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 11 
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Kebutuhan melepaskan diri dari masalah ternyata tidak dianggap sebagai 

kebutuhan yang Setuju untuk dipenuhi dengan menonton Happy Song dan 

Missing Lyrics. Hal ini dapat diukur dari persentase jumlah 40,3% responden 

dominan menjawab pada skala tidak Setuju.  

Namun, jika diteliti lebih lanjut, perbandingan antara jumlah persentase 

jawaban pada skala sangat tidak Setuju dan tidak Setuju mencapai 48,4%. 

Jumlah ini mengungguli jumlah jawaban pada skala Setuju dan sangat Setuju, 

dimana hanya mencapai 33,9%. Dari hasil temuan tersebut, dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar responden beranggapan bahwa kedua quiz show tersebut 

bukanlah sarana yang tepat untuk melepaskan diri dari masalah-masalah yang 

hadir dalam kehidupan mereka. 

 

b. Menonton Happy Song dan Missing Lyrics utuk bersantai.  

Tabel III.8 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics utuk bersantai 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 7 11,3 

Setuju 50 80,7 

Tidak Tahu 2 3,2 

Tidak Setuju 3 4,8 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 12 

 

Pada item menonton Happy Song dan Missing Lyrics utuk bersantai, 

sebesar 80,7% responden setuju untuk dicarikan pemuasannya dengan 
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menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Sebanyak 11,3 % responden juga 

menganggapnya sebagai kebutuhan yang sangat setuju. 

Happy Song dan Missing Lyrics yang hadir pada hari jam istirahat siang 

dengan dipandu oleh seorang host yang enerjik, funky, dan funny  membuat 

mayoritas responden memilih acara ini sebagai solusi memberikan ketenangan 

pikiran setelah mereka disibukkan dengan berbagai aktivitas kuliah di kampus 

maupun dengan kegiatan lainnya. 

 

c.  Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat membantu mengisi 

waktu. 

Tabel III.9 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat membantu mengisi 

waktu 
Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 7 11,3 

Setuju 46 74,2 

Tidak Tahu 2 3,2 

Tidak Setuju 7 11,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 62 100 

 Sumber: Data primer kuesioner no 13 

 

Data di atas menunjukkan bahwa menonton Happy Song dan Missing 

Lyrics dapat membantu mengisi waktu, responden setuju untuk dicarikan 

pemuasannya dengan menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Terbukti dari 

74,2% responden yang menjawab pada skala setuju.  
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Besarnya atensi responden terhadap jenis kebutuhan ini sangat mungkin 

disebabkan karena baik Happy Song dan Missing Lyrics yang tayang pada jam 

istirahat siang, dimana responden yang masih berstatus sebagai mahasiswa 

aktif sebagian tidak mempunyai kegiatan akademis di kampus atau kesibukan 

yang lain pada jam itu. Oleh karena itu, untuk mengisi waktu kosong, mereka 

pun menonton kedua acara tersebut.  

 

d. Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat memberikan 

hiburan. 

Tabel III.10 
Menonton Happy Song dan Missing Lyrics karena dapat memberikan hiburan 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Setuju 15 24,2 

Setuju 42 67,8 

Tidak Tahu 2 3.2 

Tidak Setuju 3 4,8 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 14 
 

Dari data di atas tampak bahwa sebagian besar responden menganggap 

kebutuhan hiburan kebutuhan yang memotivasi mereka untuk menonton Happy 

Song dan Missing Lyrics. Terbukti 67,8% responden menjawab pada skala 

setuju.  
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Tabel III.11 

Kategorisasi tingkat kepuasan yang dibayangkan responden 

Kategori Frekuensi % 

Sangat Tinggi (13-20) 5 8,1 

Tinggi (5-12) 31 50,0 

Tidak tahu (-3-4) 20 32,3 

Rendah (-11-(-4)) 6 9,7 

Sangat Rendah (-19-(-12)) 0 0 

Jumlah 63 100 

 Sumber: Data primer kuesioner  

 

Menurut tabel di atas, sebagian besar respoden, yakni sebesar 50,0% 

mempunyai tingkat pengharapan yang tinggi untuk memperoleh kepuasan dengan 

menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Sebanyak 8,1% responden bahkan 

mempunyai pengharapan yang sangat tinggi. Ini berarti, mayoritas responden ingin 

mencari pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dengan menonton kedua quiz show 

tersebut. Sedang responden yang kurang begitu ingin mencari pemenuhan 

kebutuhannya  berkisar 9,7% saja. 

 

B. MEDIA USE 

Media Use atau penggunaan media merupakan perilaku khalayak dalam 

menggunakan media. Dalam penelitian ini, media use dimaksudkan untuk 
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mengukur bagaimana pola konsumsi responden terhadap acara Happy Song yang 

ditayangkan di Indosiar dan Missing Lyrics yang ditayangkan Trans TV. 

Pengukuran media use ini dioperasionalkan melalui tiga indikator, yaitu 

berdasarkan tingkat perhatian, frekuensi menonton, dan curahan waktu yang 

diberikan responden untuk menonton kedua quiz show tersebut. Hasil dari 

pengukuran ketiga indikator tersebut dapat disimak sebagai berikut: 

1. Penggunaan Media berdasarkan Tingkat perhatian 

a. Pre Activity (Pra aktivitas/sebelum terpaan media)  

Gambaran aktivitas responden sebelum memutuskan untuk menonton 

Happy Song dan Missing Lyrics diindikasikan dengan pencarian informasi 

mengenai acara yang bersangkutan dan apakah responden menyiapkan waktu 

khusus untuk menontonnya atau tidak. Deskripsi kedua indikator tersebut 

dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. 

 

Tabel III.12 
Aktivitas pencarian informasi sebelum 

menonton Happy Song  dan Missing Lyrics 
Happy Song Missing Lyrics Kategori 

F % F % 

Selalu mencari 

informasi 

0 0 0 0 

Sering mencari 

informasi  

4 6,5 5 8,1 

Tidak Tahu 3 4,8 0 0 

Kadang mencari 

informasi  

14 22,6 16 25,8 

Tidak pernah mencari 

informasi 

41 66,1 41 66,1 
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Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 15 & 23 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahap pra aktivitas, 

secara umum tingkat perhatian responden terhadap kedua acara tersebut 

relatif rendah, terbukti mayoritas responden mengaku tidak pernah mencari 

informasi apapun mengenai kedua acara tersebut. Hal ini kemungkinan besar 

disebabkan karena kedua acara tersebut merupakan acara hiburan yang hadir 

hampir setiap hari dalam satu minggu, sehingga pemirsa tidak perlu 

mengingat-ingat ataupun mencari informasi tentang kedua acara tersebut. 

Indikator lain dari tingkat perhatian responden sebelum menonton acara 

Happy Song dan Missing Lyrics adalah dilihat dari cara responden dalam 

menyiapkan waktu khusus untuk menonton kedua acara tersebut. Hasilnya 

tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel III.13 
Cara menyiapkan waktu khusus untuk menonton  

Happy Song dan Missing Lyrics 
Happy Song Missing Lyrics Kategori 

F % F % 

Selalu menyiapkan 

waktu khusus 

1 1,6 0 0 

Sering menyiapkan 

waktu khusus 

9 14,5 12 19,4 

Tidak Tahu 0 0 0 0 

Kadang menyiapkan 

waktu khusus 

10 16,2 20 32,2 

Tidak pernah 

menyiapkan waktu 

khusus 

42 67,7 30 48,4 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxx 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 16 & 24 

Dari cara responden menyiapkan waktu khusus untuk menonton kedua 

acara tersebut, terlihat bahwa sebagian besar responden mengaku tidak 

pernah menyiapkan waktu khusus untuk meneonton kedua acara tersebut.  

 

b. Duractivity (Selama terpaan media) 

Aktivitas responden selama terpaan media menunjuk pada kegiatan 

responden saat menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Pada fase ini 

diukur dengan ada tidaknya aktivitas lain yang dikerjakan saat mengikuti, dan 

selesai atau tidaknya menonton acara tersebut. 

              Tabel III.14 
           Ada tidaknya aktivitas lain saat 

            menonton Happy Song dan Missing Lyrics 
Happy Song Missing Lyrics Kategori 

F % F % 

Tidak pernah disertai 

aktivitas lain. 

0 0 0 0 

Kadang disertai aktivitas 

lain. 

22 35,5 23 37,1 

Tidak Tahu 

 

2 3,2 3 4,8 

Sering disertai aktivitas 

lain. 

26 41,9 30 48,4 

Selalu disertai aktivitas 

lain. 

12 19,4 6 9,7 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 17 & 25 
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Data di atas menunjukkan lebih banyak responden yang melakukan 

aktivitas lain saat menonton Happy Song daripada saat menonton Missing 

Lyrics. Dari temuan itu, berarti dapat dikatakan bahwa tingkat perhatian 

responden pada Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song.  

Indikator selanjutnya adalah dilihat dari tingkat perhatian responden 

saat menonton Happy Song dan Missing Lyrics juga diukur dari seberapa 

sering menonton acara tersebut sampai selesai. Hasilnya tertera pada tabel di 

bawah ini. 

                Tabel III.15 
                Selesai tidaknya menyaksikan 

                 Happy Song dan Missing Lyrics 
Happy Song Missing Lyrics Kategori 

F % F % 

Selalu mengikuti  

sampai selesai 

0 0 1 1,6 

Sering mengikuti  

sampai selesai 

15 24,2 14 22,6 

Tidak Tahu 

 

1 1,6 0 0 

Kadang mengikuti 

sampai selesai 

26 41,9 30 48,4 

Tidak pernah mengikuti 

sampai selesai 

20 32,3 17 27,4 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 18 & 26 

 

Dilihat dari cara responden dalam mengikuti Happy Song dan Missing 

Lyrics, mayoritas responden mengaku kadang - kadang mengikuti acara 

tersebut sampai selesai dengan persentase Happy Song 41,9% dan Missing 
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Lyrics 48,4%. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa Missing Lyrics 

lebih sering ditonton oleh responden sampai selesai daripada Happy Song. 

  

c. Post Activity (Pasca aktivitas/setelah terpaan media) 

Post Activity menggambarkan tingkat perhatian responden setelah 

menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Indikator pada tahap ini adalah 

apakah responden tertarik untuk menjadi peserta kedua acara tersebut. Selain 

itu, apakah responden juga memperbincangkannya dengan orang lain dalam 

interaksi sosialnya setelah menyaksikan acara tersebut.                             

Tabel III.16 
Tertarik menjadi peserta 

Happy Song dan Missing Lyrics 
Happy Song Missing Lyrics Kategori 

F % F % 

Sangat Tertarik 7 11,3 4 6,5 

Tertarik 22 35,5 20 32,2 

Tidak Tahu 1 1,6 0 0 

Cukup Tertarik 11 17,7 12 19,4 

Tidak tertarik 21 33,9 26 41,9 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 19 & 27 

 

Data di atas menunjukkan jawaban yang berfariasi, bahwa 35,5% 

responden mengaku tertarik untuk menjadi peserta Happy Song. Sedangkan 

41,9% responden tidak tertarik menjadi peserta missing lyrics. 
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Indikator selanjutnya adalah apakah responden memperbin-cangkannya 

dengan orang lain dalam interaksi sosialnya setelah menyaksikan acara 

tersebut.                     

Tabel III.17 
Tingkat penggunaan dalam perbincangan 

Happy Song dan Missing Lyrics 
Happy Song Missing Lyrics Kategori 

F % F % 

Selalu 

memperbincangkannya 

0 0,0 0 0,0 

Sering 

memperbincangkannya 

2 3,2 3 4,8 

Tidak Tahu 3 4,9 0 0,0 

Kadang 

memperbincangkannya 

26 41,9 29 46,8 

Tidak pernah 

memperbincangkannya 

31 50,0 30 48,4 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 20 & 28 

 

Menurut indikator ini, mayoritas responden mengaku tidak pernah 

memperbincangkan acara Happy Song dan Missing Lyrics setelah 

menontonnya. Terbukti 50,0% tidak pernah memperbincankan Happy Song 

dan  48,4% tidak pernah memperbincankan Missing Lyrics. 

 

2. Penggunaan Media Berdasarkan Frekuensi Menonton 

Frekuensi atau tingkat keseringan menonton merupakan salah satu aspek 

untuk mengukur tingkat penggunaan media di kalangan responden. Dalam hal 
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ini diindikasikan dengan tingkat keseringan responden dalam menonton Happy 

Song dan Missing Lyrics dalam satu minggu. 

 

Tabel III.18 
Tingkat keseringan menonton 

Happy Song 
Happy Song Kategori 

F % 

5-6 kali 0 0,0 

4 kali 12 19,4 

Tidak tahu 17 27,4 

3 kali 18 29,0 

2-1 kali 15 24,2 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 21 

 

 

Tabel III.19 
Tingkat keseringan menonton 

Missing Lyrics 
Missing Lyrics Kategori 

F % 

4-5 kali 1 1,6 

3 kali 14 22,6 

Tidak tahu 17 27,4 

2 kali 18 29,0 

1 kali 12 19,4 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 29 

Dari frekuensi penayangan dalam satu minggu, ternyata mayoritas 

responden yang  mengaku menonton Happy Song yakni 3 kali dalam satu 

minggu, dan Missing Lyrics, ditonton 2 kali dalam seminggu. Hal ini 
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menunjukkan tingkat perhatian respoden pada acara Happy Song dan Missing 

Lyrics menduduki level rendah. 

 

3. Penggunaan Media berdasarkan Curahan waktu menonton 

Tinggi rendahnya tingkat penggunaan media berdasarkan curahan waktu 

digambarkan dengan berapa lama waktu rata-rata yang diberikan responden 

dalam sekali menonton Happy Song dan Missing Lyrics. 

Tabel III.20 
Curahan waktu dalam sekali menonton 

Happy Song 
Happy Song Kategori 

F % 

91-120 menit 1 1,6 

61-90 menit 6 9,7 

Tidak tahu 16 25,8 

31-60 menit 18 29,0 

1-30 menit 21 33,9 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 22 

    

 

 

 

 

 

 

 

          

Tabel III.21 
Curahan waktu dalam sekali menonton 

Missing Lyrics 
Kategori Missing Lyrics 
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F % 

67,6 – 90 menit 3 4,9 

45,1 – 67,5  menit 6 9,7 

Tidak tahu 15 24,2 

22,6 - 45 menit 20 32,2 

1-22,5  menit 18 29,0 

Jumlah 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 30 

 

Dari tabel di atas, nampak bahwa sebagian responden yang menonton 

Happy Song berada pada interval 1-30 menit sebesar 33,9%. dan sebesar 32,2% 

responden mengaku menonton Missing Lyrics pada interval 22,6 – 45 menit.  

 

C. GRATIFICATION OBTAINED 

Gratification Obtained (GO) merupakan kepuasan nyata yang diperoleh 

seseorang setelah ia menggunakan media massa tertentu. Dalam hal ini, GO 

merupakan kepuasan nyata yang diperoleh responden atas kebutuhan-kebutuhan 

yang mereka harapkan dapat terpenuhi setelah menonton Happy Song dan Missing 

Lyrics.  

Untuk melihat gambaran kepuasan yang dicapai responden setelah 

menonton Happy Song dan Missing Lyrics, maka disajikan distribusi frekuensi 

untuk setiap jenis kebutuhan. 

 

1. Motif Informasi 

a. Untuk menambah pengetahuan musik dan lirik lagu. 

Tabel III.22 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden  

untuk menambah pengetahuan musik dan lirik lagu 
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Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Puas 7 11,3 3 4,8 

Puas 33 53,2 31 50,0 

Tidak tahu 10 16,1 9 14,5 

Tidak Puas 9 14,5 17 27,4 

Sangat Tidak Puas 3 4,8 2 3,2 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 31 

Distribusi frekuensi pada tabel di atas menunjukkan tingginya 

kepuasan yang dicapai responden setelah menonton Happy Song dan 

Missing Lyrics. Hal ini tercermin dari dominannya responden yang 

mengaku puas pada kedua acara tersebut. 

Meski demikian, persentase skala puas ini nampak lebih besar pada 

Happy Song, yakni sebesar 53,2%, dibandingkan Missing Lyrics yang 

hanya 50,0%. Ini berarti Happy Song dinilai responden lebih mampu 

memenuhi kebutuhan mereka untuk menambah pengetahuan tentang musik 

dan lirik lagu. 

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk menambah pengetahuan tentang musik dan 

lirik lagu adalah kebutuhan yang Setuju untuk dicarikan pemuasannya 

dengan menonton kedua acara tersebut. Namun, skor media use pada 

Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. Dengan kata lain, tingkat 

penggunaan Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. Sedanngkan 

pada GO, dimana data menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung 
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merasa lebih terpenuhi kebutuhannya setelah menonton Happy Song 

daripada Missing Lyrics. 

 

b. Untuk memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu . 

 Tabel III.23 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden  

untuk memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu 
Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Puas 11 17,7 4 6,5 

Puas 34 54,8 33 53,2 

Tidak Tahu 10 16,1 11 17,7 

Tidak Puas 5 8,1 12 19,4 

Sangat Tidak Puas 2 3,2 2 3,2 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 32 

 

Seperti indikator sebelumnya, distribusi frekuensi pada tabel di atas 

juga menunjukkan tingginya kepuasan yang dicapai responden setelah 

menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Hal ini tercermin dari 

dominannya responden yang mengaku puas pada kedua acara tersebut. 

Meski demikian persentase skala puas ini nampak lebih besar pada 

Happy Song, yakni sebesar 54,8%, dibandingkan Missing Lyrics yang 

hanya 53,2%. Jumlah persentase jawaban responden terhadap Happy Song 

yang berada pada skala sangat puas dan puas juga mengungguli Missing 

Lyrics, yakni mencapai 72,5%.  

Sementara itu, jumlah jawaban yang berada pada skala sangat puas 

dan puas pada Missing Lyrics hanya mencapai 59,7%. Ini berarti Happy 
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Song dinilai responden lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk 

memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu. 

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu dan minat 

terhadap musik dan lirik lagu adalah kebutuhan yang Setuju untuk 

dicarikan pemuasannya dengan menonton kedua acara tersebut. Namun, 

skor media use pada Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. 

Dengan kata lain, tingkat penggunaan Missing Lyrics lebih tinggi daripada 

Happy Song. Faktor ini turut mempengaruhi GO, dimana data 

menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung merasa lebih 

terpenuhi kebutuhannya setelah menonton Happy Song daripada Missing 

Lyrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Motif Identitas Pribadi 

a. Untuk membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat kuat. 

Tabel III.24 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden  

untuk membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat kuat 
Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 
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Sangat Puas 7 11,3 9 14,5 

Puas 32 51,6 30 48,4 

Tidak Tahu 10 16,1 11 17,7 

Tidak Puas 11 17,7 11 17,7 

Sangat Tidak Puas 2 3,2 1 1,6 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 33 

 

Pada kategori kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang 

memiliki daya ingat kuat, mayoritas responden cenderung merasa terpenuhi 

kebutuhannya. Hal ini tampak dari dominannya responden yang menjawab 

pada skala puas dan sangat puas daripada yang menjawab tidak puas dan 

sangat tidak puas. 

Pada Happy Song, jumlah jawaban terbesar terdapat pada skala puas 

dengan jumlah 51,6%. Sementara pada Missing Lyrics, mayoritas juga 

menjawab pada skala puas, yakni sebesar 48,4%. 

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat 

kuat adalah kebutuhan yang Setuju untuk dicarikan pemuasannya dengan 

menonton kedua acara tersebut. Namun, skor media use pada Missing 

Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. Dengan kata lain, tingkat 

penggunaan Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. Faktor ini 

turut mempengaruhi GO, dimana data menunjukkan bahwa mayoritas 

responden cenderung merasa lebih terpenuhi kebutuhannya setelah 

menonton Happy Song daripada Missing Lyrics. 
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b. Untuk mengidentifikasi diri apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai 

penyanyi. 

                    Tabel III.25 
     Tingkat kepuasan yang diperoleh responden 

untuk mengidentifikasi diri apakah hafal dengan lirik lagu dari  
berbagai penyanyi 

Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

  F % F % 

Sangat Puas 12 19,4 11 17,7 

Puas 29 46,8 34 54,8 

Tidak Tahu 10 16,1 10 16,1 

Tidak Puas 10 16,1 6 9,7 

Sangat Tidak Puas 1 1,6 1 1,6 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 34 

Pada kategori kebutuhan untuk mengidentifikasi diri apakah hafal 

dengan lirik lagu dari berbagai penyanyi, mayoritas responden cenderung 

merasa terpenuhi kebutuhannya. Hal ini tampak dari dominannya 

responden yang menjawab pada skala puas pada kedua acara tresebut. 

Pada Happy Song sebanyak 46,8% responden merasa puas 

sedangkan pada Missing Lyrics, 54,8% mengaku puas. Ini berarti menurut 

responden, acara Missing Lyrics lebih mampu memenuhi kebutuhan 

sebagian besar responden untuk mengidentifikasi diri apakah hafal dengan 

lirik lagu dari berbagai penyanyi daripada Happy Song. 

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk mengidentifikasi diri apakah hafal dengan 

lirik lagu dari berbagai penyanyi adalah kebutuhan yang Setuju untuk 

dicarikan pemuasannya dengan menonton kedua acara tersebut. Namun, 
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skor media use pada Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. 

Dengan kata lain, tingkat penggunaan Missing Lyrics lebih tinggi daripada 

Happy Song. Faktor ini turut mempengaruhi GO, dimana data 

menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung merasa lebih 

terpenuhi kebutuhannya setelah menonton Missing Lyrics daripada Happy 

Song. 

 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

a. Untuk mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel III.26 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden 

untuk mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain 
Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Puas 0 0,0 0 0,0 

Puas 15 24,2 10 16,1 

Tidak Tahu 15 24,2 20 32,3 

Tidak Puas 26 41,9 24 38,7 

Sangat Tidak Puas 6 9,7 8 12,9 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 35 
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Pada kategori kebutuhan ini, mayoritas responden cenderung 

mengaku tidak puas. Hal ini tampak dari dominannya responden yang 

menjawab pada skala tidak puas. 

Pada Happy Song, jumlah terbesar terdapat pada skala tidak puas 

dengan jumlah 41,9%. Sementara Missing Lyrics, mayoritas juga 

manjawab pada skala tidak puas, dengan jumlah perolehannya sedikit lebih 

rendah dari Happy Song, yakni sebesar 38,7%.  

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk memperoleh bahan perbincangan dengan 

orang lain adalah kebutuhan yang tidak Setuju untuk dicarikan 

pemuasannya dengan menonton kedua acara tersebut. Namun, skor media 

use pada Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. Dengan kata 

lain, tingkat penggunaan Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. 

Faktor ini turut mempengaruhi GO, dimana data menunjukkan bahwa 

mayoritas responden cenderung merasa lebih terpenuhi kebutuhannya 

setelah menonton Happy Song daripada Missing Lyrics. 

 

b. Untuk dapat berkumpul dengan orang lain. 

Tabel III.27 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden 
untuk dapat berkumpul dengan orang lain 

Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Puas 1 1,6 0 0,0 

Puas 18 29,0 13 21,0 

Tidak Tahu 13 21,0 17 27,4 
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Tidak Puas 24 38,7 23 37,1 

Sangat Tidak Puas 6 9,7 9 14,5 

 Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 36 

 

Kategori kebutuhan untuk berkumpul dengan orang lain, Pada 

Happy Song, mayoritas responden, yakni 38,7% mengaku tidak puas 

setelah menonton acara itu. Dan pada Missing Lyrics, 37,1% juga mengaku 

tidak puas. 

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk berkumpul dengan orang lain, adalah 

kebutuhan yang Setuju untuk dicarikan pemu-asannya dengan menonton 

kedua acara tersebut. Namun, skor media use pada Missing Lyrics lebih 

tinggi daripada Happy Song. Meskipun tingkat penggunaan Missing Lyrics 

lebih tinggi daripada Happy Song, data pada GO menunjukkan bahwa 

mayoritas responden cenderung merasa lebih lebih terpenuhi kebutuhannya 

setelah menonton Happy Song daripada Missing Lyrics. 

 

4. Motif Hiburan 

a. Untuk melepaskan diri dari masalah. 

Tabel III.28 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden 

untuk melepaskan diri dari masalah 
Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Puas 1 1,6 1 1,6 

Puas 17 27,4 16 25,8 

Tidak Tahu 11 17,7 14 22,6 
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Tidak Puas 22 35,5 23 37,1 

Sangat Tidak Puas 11 17,7 8 12,9 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 37 

 

Pada kategori kebutuhan ini, jawaban dari responden yang berupa 

pernyataan tidak puas mencapai jumlah yang besar. Ini berarti, secara 

umum responden beranggapan bahwa baik Happy Song maupun Missing 

Lyrics tidak membantu mereka untuk melepaskan diri dari masalah-

masalah yang sedang mereka hadapi. 

Sebesar 35,5% responden mengaku tidak puas dalam melepaskan 

diri dari masalah setelah mereka menonton Happy Song. Sementara itu, 

sebesar 37,1% responden juga merasa tidak puas dengan Missing Lyrics.  

Namun demikian, jika dilakukan penggabungan antara skala puas 

dan sangat puas, maka Missing Lyrics mendapat jumlah 27,4%. Pencapaian 

ini mengungguli Happy Song yang hanya mendapat 29,0%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Happy Song lebih dapat memenuhi kebutuhan ini 

daripada Missing Lyrics. 

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk melepaskan diri dari masalah adalah 

kebutuhan yang tidak Setuju untuk dicarikan pemuasannya dengan 

menonton kedua acara tersebut. Sementara, skor media use pada Missing 

Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song. Meskipun tingkat penggunaan 

Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy Song, data pada GO 

menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung merasa lebih lebih 
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terpenuhi kebutuhannya setelah menonton Happy Song daripada Missing 

Lyrics. 

b. Untuk bersantai. 

Tabel III.29 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden 

untuk bersantai 
Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Puas 8 12,9 7 11,3 

Puas 45 72,6 44 71,0 

Tidak Tahu 6 9,7 6 9,7 

Tidak Puas 3 4,8 5 8,1 

Sangat Tidak Puas 0 0,0 0 0,0 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 38 

 

Pada kategori kebutuhan ini, mayoritas responden cenderung 

merasa terpenuhi kebutuhannya untuk bersantai. Hal ini tampak dari 

dominannya responden yang menjawab pada skala puas dan sangat puas 

daripada yang menjawab tidak puas dan sangat tidak puas atau tidak tahu. 

Pada Happy Song jumlah terbesar terdapat pada skala puas dengan 

jumlah 72,6%%. Sementara pada Missing Lyrics, mayoritas juga menjawab 

pada skala puas, dengan persentase yang lebih rendah dari Happy Song, 

yakni sebesar 71,0%.  

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk bersantai adalah kebutuhan yang Setuju 

untuk dicarikan pemuasannya dengan menonton kedua acara tersebut. 

Namun, skor media use pada Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy 
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Song. Faktor ini turut mempengaruhi GO, dimana data menunjukkan bahwa 

mayoritas responden cenderung merasa lebih terpenuhi kebutuhannya 

setelah menonton Happy Song daripada Missing Lyrics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Untuk mengisi waktu. 

Tabel III.30 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden 

untuk mengisi waktu 
Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Puas 8 12,9 7 11,3 

Puas 42 67,7 44 71,0 

Tidak Tahu 6 9,7 7 11,3 

Tidak Puas 6 9,7 4 6,5 

Sangat Tidak Puas 0 0,0 0 0,0 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 39 

 

Pada kategori kebutuhan untuk mengisi waktu, mayoritas responden 

mengaku terpenuhi kebutuhannya, hal ini tampak pada dominannya 
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jawaban responden pada skala puas, baik itu terhadap Happy Song maupun 

Missing Lyrics. 

Pada Happy Song jumlah terbesar terdapat pada skala puas dengan 

jumlah 67,7%. Sementara pada Missing Lyrics, mayoritas juga menjawab 

pada skala puas, dengan persentase yang lebih tinggi dari Happy Song, 

yakni sebesar 71,0%. Hasil ini menunjukkan bahwa Missing Lyrics lebih 

dapat memenuhi kebutuhan ini daripada Happy Song. 

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk mengisi waktu adalah kebutuhan yang Setuju 

untuk dicarikan pemuasannya dengan menonton kedua acara tersebut. 

Namun, skor media use pada Missing Lyrics lebih tinggi daripada Happy 

Song. Dengan kata lain, tingkat penggunaan Missing Lyrics lebih tinggi 

daripada Happy Song. Faktor ini turut mempengaruhi GO, dimana data 

menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung merasa lebih 

terpenuhi kebu-tuhannya setelah menonton Missing Lyrics daripada Happy 

Song. 

 

d. Untuk hiburan. 

Tabel III.31 
Tingkat kepuasan yang diperoleh responden 

untuk hiburan 
Happy Song Missing Lyrics Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Puas 13 21,0 8 12,9 

Puas 41 66,1 48 77,4 

Tidak tahu 5 8,1 6 9,7 

Tidak Puas 3 4,8 0 0,0 
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Sangat Tidak Puas 0 0,0 0 0,0 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 40 

 

Pada kategori untuk mencari hiburan, sebagian besar responden 

mengaku mendapat kepuasan setelah menonton kedua acara tersebut. Hal 

ini tampak pada banyaknya responden yang menjawab pada skala puas. 

Pada Happy Song, mayoritas responden menjawab pada skala puas 

dengan persentase 66,1%. Pada Missing Lyrics, sebagian besar responden 

juga menjawab pada skala puas dengan persentase 77,4%.  

Sementara itu, jika dilakukan penggabungan persentase antara skala 

puas dan sangat puas, maka Missing Lyrics mendapat jumlah yang dominan 

yaitu 90,3%. Pencapaian  ini mengungguli Happy Song, yang hanya 

mendapat 87,1%. Ini menunjukkan bahwa meski kedua acara tersebut 

mampu memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan hiburan, namun Missing 

Lyrics terlihat mampu mengungguli Happy Song. 

Pada penyajian data GS, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menganggap kebutuhan untuk mendapatkan hiburan adalah kebutuhan yang 

Setuju untuk dicarikan pemuasannya dengan menonton kedua acara 

tersebut. Namun, skor media use pada Missing Lyrics lebih tinggi daripada 

Happy Song. Meskipun tingkat penggunaan Missing Lyrics lebih tinggi 

daripada Happy Song, data pada GO menunjukkan bahwa mayoritas 

responden cenderung merasa lebih lebih terpenuhi kebutuhannya setelah 

menonton Missing Lyrics daripada Happy Song. 
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                                                 Tabel III.32 
             Kategorisasi tingkat kepuasan yang dicapai responden setelah menonton 
                                              Happy Song dan Missing Lyrics 

Happy Song Missing Lyrics   Tingkat Kepuasan 

 F % F % 

Sangat Tinggi (13-20) 2 3,2 2 3,2 

Tinggi (5-12) 29 46,8 21 33,9 

Tidak Tahu (-3-4) 27 43,5 35 56,5 

Rendah (-11- (-4)) 4 6,5 4 6,5 

Sangat Rendah (-19- (-12)) 0 0,0 0 0,0 

Jumlah 62 100 62 100 

Sumber: Data primer kuesioner no 31-40 

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden merasa terpenuhi 

kebutuhannya setelah menonton program Happy Song dan Missing Lyrics. Hal ini 

dibuktikan dengan besarnya persentase tingkat kepuasan yang dicapai responden pada 

skala tinggi, yakni 46,8% untuk Happy Song dan 33,9% untuk Missing Lyrics.  

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa acara Happy Song cenderung 

dianggap lebih memuaskan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan responden jika 

dibandingkan dengan acara Missing Lyrics. Hasil ini dipengaruhi oleh tingkat 

penggunaan Happy Song oleh responden yang juga lebih tinggi daripada acara Missing 
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Lyrics. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan media 

juga turut mempengaruhi kepuasan yang didapat. 

Meski tingkat pemenuhan kedua media tersebut tergolong tinggi, namun masih 

dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara kepuasan yang dibayangkan respoden 

dengan yang didapat atau terjadinya kesenjangan. Analisis mengenai kesenjangan 

kepuasan ini akan dibahas secara lengkap pada bab selanjutnya. 

BAB IV 

ANALISIS DISCREPANCY 

 

Gratification Discrepancy adalah kesenjangan antara kepuasan yang 

dibayangkan (Gratification Sought) dengan kepuasan nyata yang diperoleh 

(Gratification Obtained) setelah menggunakan media. Dalam penelitian ini, 

kesenjangan kepuasan yang dimaksud adalah kesenjangan antara kepuasan yang 

dibayangkan dengan kepuasan nyata yang diperoleh dari menonton acara Happy Song 

yang ditayangkan Indosiar dan Missing Lyrics yang ditayangkan Trans TV. 

Untuk mengukur kesenjangan kepuasan, mengacu pada rumus statistik 

discrepancy yang diberikan Palmgreen sebagai berikut: 

 

åå
å
¹=

i j

ji

ji.n.

ji..n

D     

 

Rumus discrepancy yang digunakan tersebut dioperasionalkan dengan 

perhitungan cross tabulation atau tabulasi silang, dimana item-item dalam GS 

dicrosskan dengan item-item dalam GO. Dari tabulasi silang tersebut akan diketahui 

Dimana : 
D : discrepancy / kesenjangan. 
N : jumlah sampel. 
i   : kepuasan yang dicari (GS). 
J  : kepuasan yang diperoleh (GO) 
Dimana i ≠ j  
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persentase tingkat kesenjangan kepuasan yang terjadi dengan menghitung jumlah 

responden yang mengalami ketidaksesuaian antara GS dan GO-nya. 

Kesenjangan kepuasan yang dihitung dalam penelitian ini adalah kesenjangan 

yang terjadi saat responden tidak mendapatkan kepuasan seperti yang mereka 

harapkan. Atau dengan kata lain media dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan 

responden. Oleh karena itu, penghitungan difokuskan pada angka-angka yang 

menyatakan GS lebih besar daripada GO. Angka-angka ini terletak pada kotak di atas 

garis impas pada tabulasi silang, dimana GS lebih besar daripada GO.  

Sedang angka-angka yang menyatakan “GS sama dengan GO” (angka-angka 

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

impas) dianggap sebagai tingkat kemampuan media dalam memenuhi kebutuhan 

penonton.  

Setelah diketahui tingkat kesenjangan yang terjadi, maka akan dapat pula 

diketahui tingkat kepuasan yang diperoleh responden. Besarnya kepuasan yang mampu 

diberikan oleh Quiz Show Happy Song dan Missing Lyrics kepada responden akan 

dihitung dengan mengurangi tingkat kepuasan maksimal (ditetapkan 100%) dengan 

tingkat kesenjangan kepuasan yang dialami responden pada tiap-tiap item-itemnya.  

Merujuk pada penelitian terdahulu, ditetapkan batasan kepuasan minimal 

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

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

kepuasan berkisar antara 0 - 30% maka kebutuhan tersebut dianggap memuaskan. 

85 
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Apabila kesenjangan kepuasan suatu media menunjukkan angka persentase di atas 

30% berarti media tersebut tidak mampu memuaskan responden. 31 

Semakin besar angka kesenjangan, berarti suatu media semakin tidak mampu 

memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, semakin kecil angka kesenjangan, semakin besar 

kemampuan suatu media dalam memenuhi kebutuhan responden. 

Tingkat pemenuhan kepuasan tersebut diklasifikasikan dalam 3 kategori: 

- rendah, apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 21 – 30% 

- sedang, apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 11 – 20% 

- tinggi, apabila persentase kesenjangan kepuasan sebesar 0 – 10% 

Besarnya kesenjangan kepuasan yang dialami responden setelah menonton 

acara Happy Song dan Missing Lyrics dapat dilihat pada tabel-tabel uji kesenjangan 

GS - GO di bawah ini.  

1. Kesenjangan kepuasan setelah menonton Happy Song 

a. Menambah pengetahuan tentang musik dan lirik lagu 

                                                 
31 Qurotta Ayunin, Kesenjangan Kepuasan Dalam Menonton Televisi (Kesenjangan Kepuasan 
Menonton Acara Mama Mia dan StarDut di Indosiar di Kalangan Siswa SMPN 22 Surakarta dengan 
Menggunakan Pendekatan Uses and Gratification), Surakarta, Jurusan Komunikasi FISIP UNS, 2008, 
hal.39. 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
4 

 
2 

 
1 

   
7 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
3 
 

 
27 

 
2 

 
3 

  
35 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

 
 

 
1 

 
4 

   
5 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
3 

 
3 

 
6 

 
2 

 
14 

Sangat Tidak 
Setuju  

     
1 

 
1 
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Sumber: Data primer kuesioner 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat tidak Puas” (skor -2).   

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai berikut: 

 %1,16%100
62
10

=x  

(Skor: -2) 

 

Jumlah 
7 33 10 9 3 62 
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Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 16,1% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 83,9%.  

 

 

b. Memuskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu 

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Puas” (skor -1).  

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
5 

 
2 

  
1 

  
8 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
6 

 
28 

 
2 

 
1 

  
37 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
2 

 
6 

  8 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
8 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

     
1 

 
1 

 

Jumlah 
11 34 10 5 2 62 
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· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2). Maka, besarnya kesenjangan kepuasan 

dapat dihitung sebagai berikut: 

%3,11%100
62
7

=x  

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 11,3% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 88,7%. 

 

c. Membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat kuat 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
4 

 
6 

 
1 

 
1 

  
12 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
1 

 
20 

 
2 

 
3 

  
26 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

 
2 

  
3 

 
4 

  
9 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
6 

 
3 

 
3 

 
1 

 
13 

Sangat Tidak 
Setuju  

   
1 

  
1 

 
2 
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Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 6 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

(Skor: -2) 

 

Jumlah 
7 32 10 11 2 62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2).  

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %29%100
62
18

=x  

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 29% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 71%. 

d. Mengidentifikasi diri apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai 

penyanyi. 

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 10 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
8 

 
10 

 
1 

   
19 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
4 

 
16 

 
6 

 
3 

  
29 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
1 

 
1 

 
1 

  
3 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
2 

 
2 

 
5 

 
1 

 
10 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

   
1 

   
1 

 

Jumlah 
12 29 10 10 1 62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 6 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju Setuju” 

(skor -1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada 

pada skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2).  

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %5,35%100
62

1136110
=

+++++
x  

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 35,5% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 64,5%. 

 

e. Mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain. 

       GO     Sangat 
Puas 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

Tidak 
Puas 

Sangat 
Tidak 

 

Jumlah 
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Sumber: Data primer kuesioner 

  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 5 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

GS (Skor: 2) (Skor : 0) (Skor: -1) Puas 
(Skor: -2) 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
1 

 
1 

    
2 

Setuju 
(Skor: 1) 

  
9 

 
4 

 
5 

  
18 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
2 

 
7 

 
4 

 
1 

 
14 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
 
2 

 
 
4 

 
 

17 

 
 
3 

 
 

26 
Sangat Tidak 

Setuju  
(Skor: -2) 

     
2 

 
2 

 

Jumlah 
1 14 15 26 6 62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Sangat Tidak Puas” (skor -2).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2).  

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai berikut:  

%29%100
62
18

=x  

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 29% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 71%. 

f. Agar dapat berkumpul dengan orang lain 

Sumber: Data primer kuesioner 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

   
1 

  1 

Setuju 
(Skor: 1) 

  
13 

 
4 

 
6 

  
23 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

  
7 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
4 

 
2 

 
13 

 
5 

 
24 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

   
2 

 
4 

 
1 

 
7 

 

Jumlah 
1 18 13 24 6 62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 6 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 5 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %4,27%100
62
17

=x  

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 27,4% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam memenuhi 

kebutuhan responden adalah 72,6%. 

 

g. Melepaskan diri dari masalah. 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

 

Jumlah 
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Sumber: Data primer kuesioner 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 6 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Sangat Tidak Puas ” (skor -2).  

(Skor: -2) 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
1 

 
1 

   2 

Setuju 
(Skor: 1) 

  
12 

 
2 

 
6 

 
3 

 
23 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
2 

 
5 

 
4 

  
11 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
2 

 
4 

 
9 

 
6 

 
21 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

    
3 

 
2 

 
5 

 

Jumlah 
1 17 11 22 11 62 
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· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 6 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2).  

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %5,35%100
62
22

=x  

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 35,5% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 64,5%. 

  

h. Bersantai 

Sumber: Data primer kuesioner 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
3 

 
4 

    
7 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
5 

 
40 

 
4 

 
1 

  
50 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
1 

 
1 

   
2 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

   
1 

 
2 

  
3 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

      

 

Jumlah 
8 45 6 3  62 
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· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %5,14%100
62

144
=

++
x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 14,5% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 85,5%. 

 

i. Mengisi Waktu 

Sumber: Data primer kuesioner 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
4 

 
3 

    
7 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
4 

 
37 

 
2 

 
3 

  
46 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

   
1 

 
1 

  
2 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
 
1 

 
 
3 

 
 
3 

  
 
7 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

      

 

Jumlah 
8 41 6 7  62 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor-1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %5,14%100
62

1323
=

+++
x  

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 14,5% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 85,5%. 

j. Hiburan 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
7 

 
7 

  
1 

  
15 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
6 

 
34 

 
2 

   
42 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

   
1 

 
1 

  
2 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

   
2 

 
1 

  
3 
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Sumber: Data primer kuesioner 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 7 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Setuju” (skor 1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %7,17%100
62

1217
=

+++
x  

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 17,7% dan tingkat kemampuan acara Happy Song dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 82,3%. 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

      

 

Jumlah 
13 41 5 3  62 
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2. Kesenjangan kepuasan setelah menonton Missing Lyrics 

a. Menambah pengetahuan tentang musik dan lirik lagu 

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Puas” (skor -1).  

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
2 

 
2 

  
3 

  
7 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
1 

 
23 

 
2 

 
10 

  
36 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
1 

 
4 

   
5 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

 
1 

 
5 

 
3 

 
4 

  
13 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

     
1 

 
1 

 

Jumlah 
4 31 9 17 1 62 
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· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 10 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %4,27%100
62

10232
=

+++
x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 27,4% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 72,6%.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musikk dan lirik lagu 

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
3 

 
1 

 
1 

 
3 

  
8 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
1 

 
29 

 
1 

 
6 

  
37 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
1 

 
7 

   
8 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
8 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

     
1 

 
1 

 

Jumlah 
4 33 11 12 2 62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Tahu” (skor 0).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), namun GO 

yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala “Tidak Tahu” 

(skor 0). 

· Terdapat 6 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), namun GO 

yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala “Tidak Puas” 

(skor -1). 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju”(skor- 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Sangat Tidak Puas” (skor -2). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %9,20%100
62

161311
=

+++++
x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 20,9% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 79,1%. 
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c. Membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat kuat 

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 5 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Tahu” (skor 0).  

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
4 

 
5 

 
1 

 
1 

  
11 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
2 

 
18 

 
2 

 
4 

  
26 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 1 1  

3 
4   

9 
Tidak Setuju 

(Skor: -1) 
 
1 

 
7 

 
3 

 
2 

 
1 

 
14 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

1  1   2 

 

Jumlah 
9 31 10 11 1 62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

·  Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2).  

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %29%100
62
18

=x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 29% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 71%. 
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d. Mengidentifikasi diri apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai penyanyi. 

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 11 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 5 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
8 

 
11 

    
19 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
3 

 
20 

 
5 

 
1 

  
29 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
1 

 
1 

 
1 

  
3 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
10 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

 
1 

     
1 

 

Jumlah 
 

12 
 

34 
 
9 

 
6 

 
1 

 
62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %6,30%100
62

111511
=

++++
x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 30,6% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 69,4%. 

 

e. Mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain. 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
1 

 
1 

    
2 

Setuju 
(Skor: 1) 

  
9 

 
5 

 
3 

  
17 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

   
8 

 
4 

 
2 

 
14 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

   
6 

 
17 

 
4 

 
27 

Sangat Tidak 
Setuju  

     
2 

 
2 
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Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 5 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

·  Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Sangat Tidak Puas” (skor -2).  

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2).  

(Skor: -2) 

 

Jumlah 
1 10 19 24 8 62 
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Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %6,30%100
62
19

=x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 30,6% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 69,4%. 

 

 

 

f. Dapat berkumpul dengan orang lain. 

Sumber: Data primer kuesioner 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Tahu” (skor 0).  

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

   
1 

 
1 

  
2 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
1 

 
12 

 
6 

 
4 

 
1 

24 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

   
5 

 
1 

  
6 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
1 

 
4 

 
14 

 
5 

 
24 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

   
1 

 
2 

 
3 

6 

 

Jumlah 
1 13 17 22 9 62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 6 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Sangat Tidak Puas” (skor -2). 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 5 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %3,32%100
62
20

=x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 32,3% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 67,7%. 
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g. Melepaskan diri dari masalah 

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
2 

 
1 

    
3 

Setuju 
(Skor: 1) 

  
10 

 
3 

 
7 

 
2 

 
22 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
2 

 
5 

 
3 

 
1 

 
11 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
2 

 
6 

 
8 

 
4 

 
20 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

    
4 

 
2 

 
6 

 

Jumlah 
2 15 14 22 9 62 
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· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 7 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Sangat Tidak Puas” (skor -2). 

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Tahu” (skor 0), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Sangat Tidak Puas” (skor -2). 

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Tidak Setuju” (skor -

1), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Sangat Tidak Puas” (skor -2). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %9,33%100
62
21

=x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 33,9% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 66,1%. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Bersantai  

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 4 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
2 

 
4 

  
1 

  
7 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
5 

 
39 

 
3 

 
3 

  
50 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
1 

 
1 

   
2 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

   
2 

 
1 

  
3 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

      

 

Jumlah 
7 44 6 5  62 
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· Terdapat 1 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Tidak Puas” (skor -1).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %7,17%100
62

3314
=

+++
x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 17,7% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 82,3%. 

  

i. Mengisi waktu 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
2 

 
5 

    
7 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
5 

 
35 

 
3 

 
3 

  
46 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

  
1 

 
1 

   
2 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
3 

 
2 

 
2 

  
7 

Sangat Tidak 
Setuju  
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Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 5 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

· Terdapat 3 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Puas” (skor -1). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %7,17%100
62

335
=

++
x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 17,7% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 82,3%. 

 

j. Hiburan  

(Skor: -2) 

 

Jumlah 
7 44 6 5  62 

       GO     
GS 

Sangat 
Puas 

(Skor: 2) 

Puas 
(Skor: 1) 

Tidak 
Tahu 

(Skor : 0) 

Tidak 
Puas 

(Skor: -1) 

Sangat 
Tidak 
Puas 

(Skor: -2) 

 

Jumlah 

Sangat 
Setuju  

(Skor: 2) 

 
7 

 
8 

    
15 

Setuju 
(Skor: 1) 

 
1 

 
39 

 
2 

   
42 

Tidak Tahu 
(Skor:0) 

   
2 

   
2 

Tidak Setuju 
(Skor: -1) 

  
1 

 
2 

   
3 
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Sumber: Data primer kuesioner 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

· Terdapat 8 responden yang pada GS-nya menyatakan “Sangat Setuju” (skor 

2), namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada 

skala “Puas” (skor 1).  

· Terdapat 2 responden yang pada GS-nya menyatakan “Setuju” (skor 1), 

namun GO yang mereka dapatkan setelah menonton hanya berada pada skala 

“Tidak Tahu” (skor 0). 

Maka, besarnya kesenjangan kepuasan dapat dihitung sebagai 

berikut: %1,16%100
62

28
=

+
x   

Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan yang dialami 

responden sebesar 16,1% dan tingkat kemampuan acara Missing Lyrics dalam 

memenuhi kebutuhan responden adalah 83,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat Tidak 
Setuju  

(Skor: -2) 

      

 

Jumlah 
8 48 6   62 
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Setelah dilakukan uji kesenjangan di atas, maka diketahui angka kesenjangan 

pada masing-masing jenis kebutuhan, baik untuk acara Happy Songdan Missing 

Lyrics, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

                                              Tabel IV.1 
         Tingkat Kesenjangan Kepuasan dan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan  
                                                dari Program Happy Song 
No. Jenis-jenis  

Kebutuhan 

Tingkat 

Kesenjangan 

Tingkat 

Pemenuhan 

Kategori 

 

1. 

 

2. 

Motif Informasi 

Menambah pengetahuan tentang 

music dan lirik lagu. 

Memuaskan rasa ingin tahu dan 

minat terhadap musik dan lirik lagu. 

 

16,1% 

 

11,3% 

 

83,9% 

 

88,7% 

 

Sedang 

 

Sedang 

 

3. 

 

4. 

Motif Identitas Pribadi 

Membentuk kepribadian yang 

memiliki daya ingat kuat. 

Mengidentifikasi diri apakah hafal 

dengan lirik lagu dari berbagai 

penyanyi. 

 

29% 

 

35,5% 

 

 

71% 

 

64,5% 

 

Rendah 

 

Tidak Memenuhi 

 

 

5. 

 

6. 

 
 

Motif Integrasi dan Interaksi 

Sosial 

Mendapatkan bahan perbincangan 

dengan orang lain. 

Dapat berkumpul dengan orang lain. 

 

 

29% 

 

27,4% 

 

 

 

71% 

 

72,6% 

 

 

 

Rendah 

 

Rendah 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Motif Hiburan 

Melepaskan diri dari masalah. 

Bersantai. 

Mengisi waktu. 

Hiburan. 

 

35,5% 

14,5% 

14,5% 

17,7% 

 

64,5% 

85,5% 

85,5% 

82,3% 

 

Tidak Memenuhi 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sumber: Data primer kuesioner 

Dari data di atas, terlihat tingkat kemampuan Happy Song termasuk dalam 

kategori “sedang” di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut ini: 

Menambah pengetahuan tentang music dan lirik lagu. 

· Menambah pengetahuan tentang music dan lirik lagu 

· Memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu  

· Bersantai  

· Mengisi waktu 

· Hiburan  

Sementara dalam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain dan membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat 

kuat, tingkat kemampuan Happy Song tergolong rendah. Hal ini terlihat dari 

kemampuan Happy Song dalam memenuhi kebutuhan tersebut yang hanya mencapai 

71%.  

Dalam memenuhi kebutuhan agar dapat berkumpul dengan orang lain, Happy 

Song juga hanya mempunyai kemampuan sebesar 72,6%. Persentase tersebut juga 
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menunjukkan bahwa kemampuan Happy Song dalam memenuhi kebutuhan itu juga 

termasuk dalam kategori rendah. Bahkan, Happy Song tidak mampu memenuhi 2 item 

kebutuhan, yaitu untuk melepaskan diri dari maslah dan agar bias mengidentifikasi diri 

apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai penyanyi. 

 

 

 

 

Tabel IV.2 
Tingkat Kesenjangan Kepuasan dan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan 

dari Program Missing Lyrics 
No. Jenis-jenis  

Kebutuhan 

Tingkat 

Kesenjangan 

Tingkat 

Pemenuhan 

Kategori 

 

1. 

 

2. 

Motif Informasi 

Menambah pengetahuan tentang 

music dan lirik lagu. 

Memuaskan rasa ingin tahu dan 

minat terhadap musik dan lirik 

lagu. 

 

27,4% 

 

20,9% 

 

72,6% 

 

79,1% 

 

Rendah 

 

Sedang 

 

3. 

 

4. 

Motif Identitas Pribadi 

Membentuk kepribadian yang 

memiliki daya ingat kuat. 

Mengidentifikasi diri apakah 

hafal dengan lirik lagu dari 

berbagai penyanyi. 

 

29% 

 

30,6% 

 

71% 

 

69,4% 

 

Rendah  

 

Tidak memenuhi 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

Motif Integrasi dan Interaksi 

Sosial 

Mendapatkan bahan 

perbincangan dengan orang lain. 

Dapat berkumpul dengan orang 

lain. 

 

 

30,6% 

 

32,3% 

 

 

 

 

69,4% 

 

67,7% 

 

 

 

 

Tidak memenuhi 

 

Tidak memenuhi 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Motif Hiburan 

Melepaskan diri dari masalah. 

Bersantai. 

Mengisi waktu. 

Hiburan. 

 

33,9% 

17,7% 

17,7% 

16,1% 

 

 

66,1% 

82,3% 

82,3% 

83,9% 

 

 

Tidak memenuhi 

Sedang 

Sedang  

Sedang  

 

Sumber: Data primer kuesioner 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan Missing Lyrics 

termasuk dalam kategori “sedang” dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut ini: 

· Memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu  

· Bersantai  

· Mengisi waktu 

· Hiburan 

Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan untuk menambah pengetahuan 

tentang music dan lirik lagu, Missing Lyrics hanya memiliki kemampuan yang rendah. 

Hal ini terlihat dari kemampuan Missing Lyrics yang hanya sebesar 72,6%.  Dan untuk 

membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat kuat Missing Lyrics juga memiliki 

kemampuan rendah yaitu hanya sebesar 71%. 

Bahkan, Missing Lyrics tidak mampu memenuhi 4 item kebutuhan, yaitu untuk 

mengidentifikasi diri apakah hafal dengan lirik lagu dari berbagai penyanyi, 

mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain dan agar dapat berkumpul dengan 

orang lain.. 
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Untuk mengetahui quiz show mana yang lebih unggul dalam memenuhi setiap 

jenis kebutuhan responden, berikut disajikan tabel perbandingan kesenjangan kepuasan 

antara program Happy Song dan Missing Lyrics. 

 

 

 

 

 

Tabel IV.3 
Acara yang lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan responden 

berdasarkan persentase kesenjangan kepuasan 
No. Jenis-jenis  

Kebutuhan 

Happy  

Song 

Missing 

Lyrics 

Acara yang lebih 

unggul 

 

1. 

 

2. 

Motif Informasi 

Menambah pengetahuan tentang 

music dan lirik lagu. 

Memuaskan rasa ingin tahu dan 

minat terhadap musik dan lirik 

lagu. 

 

16,1% 

 

11,3% 

 

27,4% 

 

20,9% 

 

Happy Song 

 

Happy Song 

 

3. 

 

4. 

Motif Identitas Pribadi 

Membentuk kepribadian yang 

memiliki daya ingat kuat. 

Mengidentifikasi diri apakah hafal 

dengan lirik lagu dari berbagai 

penyanyi. 

 

29% 

 

35,5% 

 

 

29% 

 

30,6% 

 

Sama kuat 

 

Missing Lyrics 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

Motif Integrasi dan Interaksi 

Sosial 

Mendapatkan bahan perbincangan 

dengan orang lain. 

Dapat berkumpul dengan orang 

lain. 

 

 

29% 

 

27,4% 

 

 

 

 

30,6% 

 

32,3% 

 

 

 

 

Happy Song 

 

Happy Song 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Motif Hiburan 

Melepaskan diri dari masalah. 

Bersantai. 

Mengisi waktu. 

Hiburan. 

 

35,5% 

14,5% 

14,5% 

17,7% 

 

33,9% 

17,7% 

17,7% 

16,1% 

 

 

Missing Lyrics 

Happy Song 

Happy Song 

Missing Lyrics 

Sumber: Tabel IV.1 dan IV.2 

 

 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Happy Song lebih mampu memberikan 

kepuasan daripada Missing Lyrics pada 6 jenis kebutuhan. Hal ini diindikasikan 

dengan angka kesenjangan Happy Song yang lebih kecil daripada Missing Lyrics pada 

6 kebutuhan tersebut. Menurut responden, Happy Song lebih mampu memenuhi 

kebutuhan mereka dalam hal: 

· Menambah pengetahuan tentang music dan lirik lagu 

· Memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu  

· Mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain. 

· Dapat berkumpul dengan orang lain. 

· Bersantai  

· Mengisi waktu. 

Sementara itu, Missing Lyrics mampu mengungguli Happy Song dalam 1 jenis 

kebutuhan. Kebutuhan itu adalah hiburan. 

Pada kategori kebutuhan membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat 

kuat, baik Happy Song maupun Missing Lyrics mempunyai kemampuan pemuasan 

kebutuhan yang sama, yakni sebesar 71%.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pada variabel kepuasan yang dibayangkan 

(gratification sought), penggunaan media (media use), kepuasan yang diperoleh 

(gratification obtained), dan kesenjangan kepuasan (gratification discrepancy) dari 

program Happy Song yang ditayangkan Indosiar dan Missing Lyrics yang 

ditayangkan Trans TV, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian bahawa 

dalam penelitian ini terjadi kesenjangan kepuasan, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Kesenjangan kepuasan (Gratification Discrepancy) 

Berdasarkan penghitungan kesenjangan kepuasan (GD) yang dilakukan 

dengan menggunakan rumus diskrepansi, maka diketahui bahwa kemampuan 

Happy Song tergolong lebih dominan didalam memenuhi kebutuhan daripada 

Missing Lyrics. 
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Tingkat kemampuan Happy Song termasuk dalam kategori “sedang” di 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut ini: 

· Menambah pengetahuan tentang musik dan lirik lagu. 

· Memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap musik dan lirik lagu. 

· Bersantai. 

· Mengisi waktu. 

· Hiburan. 

Sedangkan tingkat kemampuan Missing Lyrics termasuk dalam kategori 

“sedang” dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikut ini: 

· Bersantai. 

· Mengisi waktu. 

· Hiburan. 

 Selanjutnya, tingkat kemampuan Happy Song tergolong rendah dalam 

memenuhi kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang memiliki daya ingat 

kuat, mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain dan kebutuhan dapat 

berkumpul dengan orang lain. Sedangkan Missing Lyrics mempunyai 

kemampuan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan untuk menambah 

pengetahuan tentang music dan lirik lagu, memuaskan rasa ingin tahu dan 

minat terhadap music dan lirik lagu, membentuk kepribadian yang memiliki 

daya ingat kuat. 

Happy Song dan Missing Lyrics juga tidak mampu memenuhi 2 item 

kebutuhan, yaitu untuk mengidentifikasi diri apakah hafal dengan lirik lagu dari 

berbagai penyanyi dan melepaskan diri dari masalah. Missing Lyrics juga tidak 

124 
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mampu memenuhi kebutuhan pada item mendapatkan bahan perbincangan 

dengan orang lain dan agar dapat berkumpul dengan orang lain. 

2. Quiz show yang lebih mampu memuaskan kebutuhan responden 

Dari perbandingan angka kesenjangan kepuasan yang dimilki oleh Happy 

Song dan Missing Lyrics, bahwa Happy Song lebih mampu memberikan 

kepuasan daripada Missing Lyrics pada 6 jenis kebutuhan. Hal ini 

diindikasikan dengan angka kesenjangan Happy Song yang lebih kecil daripada 

Missing Lyrics pada 6 kebutuhan tersebut. Menurut responden, Happy Song 

lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam hal: 

· Menambah pengetahuan tentang musik dan lirik lagu. 

· Memuaskan rasa ingin tahu dan minat terhadap music dan lirik lagu, 

· Mendapatkan bahan perbincangan dengan orang lain. 

· Dapat berkumpul dengan orang lain. 

· Bersantai.  

· Mengisi waktu. 

Sementara itu, Missing Lyrics mampu mengungguli Happy Song dalam 1 

jenis kebutuhan. Kebutuhan itu adalah hiburan. 

Pada kategori kebutuhan membentuk kepribadian yang memiliki daya 

ingat kuat, baik Happy Song maupun Missing Lyrics mempunyai kemampuan 

pemuasan kebutuhan yang sama, yakni sebesar 29%.  

 

B. SARAN 

1. Bagi peneliti selanjutnya 
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· Dalam mencari kesenjangan antara GS dan GO, seringkali variabel pola 

penggunaan media tidak diperhitungkan. Artinya, media use hanya sebatas 

dideskripsikan saja. Dalam penelitian ini, penulis sudah mencoba 

menghubungkan antara kesenjangan kepuasan yang dialami responden 

dengan pola penggunaan medianya, namun hanya bersifat interpretatif saja. 

Penulis menyarankan agar pada penelitian selanjutnya, hubungan antara 

GD dan media use dapat dijelaskan secara lebih detail dengan 

menggunakan metode tertentu, misalnya korelasional. 

· Karena mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya, maka populasi 

dalam penelitian ini hanya mengambil mahasiswa secara umum. Ke depan, 

penulis menyarankan agar karakteristik responden penelitian lebih 

dispesifikasi lagi. 

2. Bagi Indosiar dan Trans TV 

· Bagi  Indosiar selaku stasiun televisi penayang Happy Song dan Trans TV 

selaku penayang Missing Lyrics, penulis menyarankan dilakukannya 

pengembangan pengemasan acara agar dapat lebih menarik penonton, agar 

kemasan acara music akan lebih bervariasi dan menarik. 
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Rekap Skor Gratification Sought dan Gratification Obtained 

 
Gratification Sought Gratification Obtained Happy Song No 

Resp. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  
1. 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1  0 0 1 2 0 0 1 1 1 1  
2. 1 1 2 1 -

1 
1 -1 1 1 1  1 1 2 1 0 1 0 1 1 1  

3. -
1 

-
1 

-
2 

-
1 

-
1 

-1 -1 0 -1 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4. -
1 

-
1 

1 -
1 

-
1 

-1 1 1 1 1  -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1  

5. 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1  0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  
6. -

1 
1 0 -

1 
1 1 -1 1 1 1  -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1  

7. 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 1  0 0 -1 -1 0 1 -1 1 0 1  
8. -

2 
-
2 

-
1 

-
1 

-
1 

-1 1 1 1 1  -2 -2 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1  

9. -
1 

-
1 

1 1 0 1 0 1 1 0  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1  

10. 1 1 2 1 0 0 -1 1 1 1  2 1 2 -1 -1 2 -2 1 1 2  
11. 1 1 1 1 -

1 
1 -1 1 1 1  1 1 0 0 -1 0 -2 1 1 1  

12. 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1  1 1 0 0 0 0 0 1 1 1  
13. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  
14. 2 1 1 1 1 1 0 2 1 2  2 1 1 1 1 1 0 2 1 2  
15. 1 2 -

1 
2 -

1 
-1 -2 -1 1 2  1 2 -2 1 -2 -2 -2 -1 1 2  

16. -
1 

1 2 -
1 

-
1 

1 -1 1 1 1  0 1 1 0 -1 -1 1 1 1 1  

17. 1 0 1 1 0 0 -1 1 1 1  2 1 1 1 0 0 -1 1 1 1  
18. -

1 
-
1 

-
1 

-
1 

-
1 

-1 0 1 1 -1  -2 -2 0 -2 0 -2 1 1 0 0  

19. -
1 

1 1 1 1 -1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1  

20. 1 1 2 -
1 

0 1 -1 1 1 1  1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1  

21. 1 1 -
1 

2 1 -1 -2 1 1 1  1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1  

22. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  
23. 1 0 1 1 -

2 
-2 -1 2 -1 2  1 0 1 0 -2 -2 0 1 1 2  

24. -
1 

-
1 

-
1 

-
1 

-
1 

-1 -1 1 1 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

25. 1 2 0 1 - -1 0 1 1 2  1 2 2 2 -2 -1 -1 1 1 2  
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2 
26. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
27. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1  
28. 0 1 1 1 -

1 
-1 -1 1 1 1  0 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1  

29. 1 1 1 1 0 -1 -2 1 1 1  1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1  
30. 0 1 0 1 -

1 
-1 1 1 1 1  0 1 -1 1 -2 -2 1 1 1 1  

31. 1 1 0 -
1 

2 1 1 1 1 1  1 1 0 -1 1 1 1 1 1 1  

32. -
1 

1 0 1 -
1 

-1 -2 0 -1 1  -1 1 -1 0 -1 -1 -1 1 -1 1  

Gratification Sought Gratification Obtained Happy Song No 
Resp. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

33. 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1  1 1 1 1 0 0 1 1 1 1  
34. 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2  1 2 2 2 1 1 2 2 2 2  
35. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1  1 1 1 1 0 1 0 1 1 1  
36. 1 0 0 1 1 0 -1 -1 0 -1  1 0 0 1 -1 -1 0 0 0 0  
37. -

1 
1 2 2 -

1 
-1 1 1 1 1  1 1 2 2 -1 -1 1 2 1 1  

38. -
1 

0 -
1 

-
2 

0 -2 -1 1 -1 1  0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 0  

39. 1 -
1 

1 -
1 

-
1 

-1 -1 1 -1 1  1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1  

40. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1  1 1 2 1 0 0 -1 0 1 1  
41. -

1 
1 -

2 
1 1 1 -2 -1 -1 -1  -1 1 -2 1 1 1 -2 -1 -1 -1  

42. 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2  1 1 1 1 -1 -1 0 0 1 1  
43. 2 1 1 1 -

1 
-1 1 2 2 2  0 0 -1 0 -2 -2 1 1 1 1  

44. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2  1 1 1 1 0 1 1 2 -1 1  
45. 1 1 2 1 -

1 
1 -1 1 1 1  1 1 1 1 0 0 -2 1 1 1  

46. 1 1 1 2 -
1 

-2 1 1 1 1  1 2 1 2 -1 -1 -1 1 2 1  

47. 1 1 2 2 -
1 

-1 -1 2 2 2  1 2 1 2 -1 -1 -1 1 2 1  

48. 1 1 1 2 -
1 

-1 -1 1 1 1  1 1 1 2 -1 -1 -1 1 2 1  

49. 1 1 2 2 -
1 

-1 -1 1 1 1  -1 1 1 1 -1 1 -2 1 1 1  

50. 1 1 1 2 0 -2 1 1 1 1  1 1 1 1 1 -1 -1 2 1 2  
51. 1 1 -

1 
2 -

1 
-2 1 1 1 1  -1 2 1 1 -1 -1 1 1 -1 2  

52. - - - 1 - -1 1 1 1 1  -2 1 1 2 -1 -1 -1 1 1 2  
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1 1 1 1 
53. 1 1 -

1 
2 -

1 
-1 1 1 1 1  1 2 1 2 -1 1 -1 1 1 2  

54. 1 1 -
1 

2 -
1 

-2 -1 1 1 1  -1 2 1 1 1 -1 -2 2 2 1  

55. 1 1 -
1 

2 0 -1 1 1 2 2  1 2 1 1 1 1 -1 1 2 1  

56. -
1 

-
1 

-
1 

2 -
1 

-1 -1 1 1 2  -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1  

57. 1 1 -
1 

1 -
1 

-2 -1 1 1 2  1 1 -1 -1 1 0 -2 1 2 1  

58. 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2  1 -1 1 1 1 -1 -2 2 1 1  
59. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1  2 1 1 1 -1 -1 -2 2 1 1  
60. 2 2 1 1 -

1 
-1 1 1 1 2  2 1 1 2 1 -2 -2 1 -1 2  

61. 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2  1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 2  
62. 2 2 1 1 -

1 
1 -1 1 2 1  2 2 1 2 -1 -1 -1 1 2 2  

                       
                       

 
Rekapitulasi Skor Media Use 

Happy Song Missing Lyrics No 
Resp. 15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30  

1. -2 -2 -2 -1 -1 -2 0 0  -1 -1 -1 1 -1 1 0 0  
2. -2 -1 -1 1 2 -1 1 1  -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  
3. -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2  -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 -2  
4. -2 -2 -1 -1 1 -2 -1 -1  -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -2  
5. -2 -2 -1 -2 -2 -2 0 -2  -2 -2 -1 -2 -2 -2 0 -2  
6. -2 -2 -1 -2 -2 -1 0 0  -2 -2 -1 -1 -2 1 0 0  
7. -2 -2 1 -1 -2 -1 0 0  -2 -2 -1 -2 -2 -1 0 0  
8. -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0  -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0  
9. -2 -2 1 -2 -2 -1 -2 -2  -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2  
10. -2 -2 -2 -2 2 1 1 -1  -2 -2 1 -2 -2 -2 -1 -2  
11. -2 -2 1 -1 2 -2 -1 -1  -2 -2 1 -1 -2 -2 -2 -2  
12. -2 -2 1 -1 -1 -1 0 0  -2 -1 1 -1 -1 -1 0 0  
13. -1 -2 -1 -2 1 0 0 -2  -1 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2  
14. -2 -2 1 -2 1 -1 0 0  -2 -2 1 -2 1 -1 0 0  
15. -2 -2 -1 -1 -1 -2 0 0  -2 -2 -1 -1 -1 -2 0 0  
16. -2 -1 -1 1 -1 -1 -2 -2  -2 1 -1 1 -1 -1 1 0  
17. -1 -1 1 1 2 -1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1  
18. -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0  -2 -2 0 -2 -2 -2 -2 0  
19. -2 -2 -1 -1 -1 1 -1 -1  -2 -1 -1 -1 -1 1 1 1  
20. -2 -2 1 1 -1 -1 -1 1  -2 -2 1 1 -2 -1 1 1  
21. -2 -2 1 -1 -2 -1 -2 -2  -2 -2 1 -2 -2 -1 -1 -2  
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22. -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0  -2 -2 -1 -1 -2 -1 0 0  
23. -2 -2 1 -2 1 -2 -2 0  -2 -2 1 -2 -2 -2 0 0  
24. -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0  -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0  
25. -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 1  
26. -2 -2 -1 -1 -2 -1 0 -2  -2 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -2  
27. -2 -2 0 -2 -2 -2 -2 -2  -2 -2 0 -2 -2 -2 0 -2  
28. -2 -2 1 -1 -1 -1 -1 -1  -2 -1 1 -1 -1 -2 -1 -1  
29. -2 -2 1 -1 -2 -1 -2 -1  -2 -2 1 -1 -2 -1 -1 -1  
30. -2 -2 -1 -1 -2 -2 0 0  -2 -2 -1 -1 -2 -2 0 0  
31. -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -2  -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 2  
32. -2 -2 -2 -2 1 -1 -2 -2  -2 -2 -2 -2 1 -1 -1 -2  
33. -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2  -2 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2  
34. -1 1 1 1 2 -1 -1 1  -1 1 1 2 2 -2 1 2  
35. -1 -2 -1 -2 -2 -2 0 -2  -1 -1 -1 -2 -2 -1 0 -2  
36. -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 0  -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  
37. -2 -2 -1 -1 1 -2 -2 -2  -2 -2 -1 -1 1 -2 -1 -2  
38. -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 -2  -2 -2 -2 -1 -2 -1 0 -2  
39. -2 -2 0 -2 -2 -2 -2 -2  -2 -2 0 -2 -2 -2 -2 -2  
40. -2 -2 -2 -1 -2 -2 0 0  -2 -2 -1 -1 -2 -1 1 0  
41. -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -2  -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -2  
42. -2 -2 -2 -1 -1 -2 0 -2  -2 -1 -1 -1 -1 -2 0 0  
43. -2 -2 1 -2 -1 -2 -2 -2  -2 -1 1 -1 1 -2 1 1  
44. -2 -2 -1 -1 0 -2 0 -2  -1 -1 -1 1 -1 -1 -2 2  
45. -1 -1 1 1 2 -1 -1 1  -2 -2 -1 -1 1 -2 -1 -1  

Happy Song Missing Lyrics No 
Resp. 15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30  

46. 1 2 1 1 2 -2 1 2  1 1 1 1 2 -2 1 -1  
47. -1 1 1 1 1 -2 1 1  -1 1 1 1 2 -2 1 1  
48. -1 1 -1 1 1 -2 1 0  -1 1 1 1 2 -1 1 -1  
49. 0 1 -1 1 1 -2 1 -1  1 1 1 1 1 -2 1 -1  
50. 1 1 1 1 1 0 -1 -1  1 1 1 1 2 -1 1 -1  
51. -1 -1 -1 -1 1 -2 1 -1  -1 1 -1 -1 1 -2 1 -1  
52. -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1  
53. -1 -1 1 1 1 -2 -1 -1  -1 -1 1 1 1 -2 -1 -1  
54. -2 -2 1 -1 1 -2 -1 -2  -2 -1 1 -1 1 -2 -2 -2  
55. -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1  -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1  
56. 1 1 -1 -1 1 -2 -1 -1  1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1  
57. 1 1 1 1 1 -2 -2 -1  1 1 1 1 1 -2 -2 -1  
58. -1 -1 1 1 1 -2 -1 -2  -1 -1 1 1 -1 -2 -1 -2  
59. 0 -2 -1 -1 1 -2 -2 -1  -1 -1 -1 -1 1 -2 -2 -1  
60. -2 -2 -1 -2 1 -2 1 -1  -2 -1 1 -1 1 -2 1 -1  
61. -1 1 -1 0 1 0 -1 0  -1 1 1 1 1 -2 -1 -1  
62. 0 1 1 1 1 -2 -1 -1  -2 1 1 1 1 -1 -1 -1  
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

· Surat keterangan bukti penelitian dari fakultas FISIP UNS 

· Kuesioner pra survei 

· Kuesioner penelitian 

· Data primer GS – GO 

· Data primer Media Use 
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Kuesioner Pra Survei 
 

1. Nama :  

2. Angkatan : 

3. Umur : 

4. Jenis Kelamin : a. Laki-laki 

                                      b. Perempuan 

5. Apakah Anda sering menonton acara “Happy Song” di Indosiar dan “Missing Lyrics” di 

Trans TV dalam 3 bulan terakhir (Juni – Agustus)? 

a. Ya    b. Tidak 
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KUESIONER PENELITIAN 

I. Identitas Responden 

6. Nama :  

7. Angkatan : 

8. Umur : 

9. Jenis Kelamin : a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

II. Gratifications Sought 

Dalam penelitian ini kami ingin mengetahui motif apa saja yang ingin Anda cari 

pemuasannya dengan menonton Happy Song di Indosiar dan Missing Lyrics di Trans 

TV. Pernyataan-pernyataan berikut mendeskripsikan motif-motif tersebut, silahkan 

Anda tandai ( √ ) motif apa saja yang Anda anggap Sangat Setuju (skor 2), Setuju 

(skor 1), Tidak Tahu (skor 0), Tidak Setuju (skor -1), atau Sangat Tidak Setuju 

(skor -2) untuk dicarikan pemuasannya dalam tayangan Happy Song (HS) dan Missing 

Lyrics (ML). 

No. Motif Menonton Tayangan 

Happy Song dan Missing Lyrics 

SS S TT TS STS 

 GS untuk mencari informasi      
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5. 

 

 

6. 

Saya menonton HS dan ML karena dapat 

menambah pengetahuan tentang musik dan 

lirik lagu. 

Saya menonton HS dan ML karena dapat 

memuaskan rasa ingin tahu dan minat 

terhadap musik dan lirik lagu. 

 

7. 

 

8. 

GS untuk mencari Identitas Pribadi 

Saya menonton HS dan ML agar dapat 

membentuk kepribadian yang memiliki 

daya ingat kuat. 

Saya menonton HS dan ML agar dapat 

mengidentifikasikan diri apakah hafal 

dengan lirik lagu dari berbagai penyanyi. 

     

 

9. 

 

10.  

 

GS untuk mencari Integrasi dan Interaksi 

Sosial 

Saya menonton HS dan ML agar 

mendapatkan bahan perbincangan dengan 

orang lain. 

Saya menonton HS dan ML agar dapat 

berkumpul dengan orang lain. 

     

 

11. 

 

12. 

13. 

 

14. 

Motif Hiburan 

Saya menonton HS dan ML karena dapat 

membantu melepaskan diri dari masalah. 

Saya menonton HS dan ML utuk bersantai. 

Saya menonton HS dan ML karena dapat 

membantu mengisi waktu. 

Saya menonton HS dan ML karena dapat 
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memberikan hiburan. 

 

 

III. Media Use 

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai pola penggunaan media (media use) dalam 

menonton Happy Song dan Missing Lyrics. Beri tanda silang (x) pada jawaban yang 

Anda anggap benar. 

Program Happy Song 

a. Tingkat Perhatian 

Pre activity (Sebelum terpaan media) 

15. Apakah Anda mencari informasi tentang Happy Song sebelum menontonnya? 

a. Selalu mencari informasi.    d. Kadang-kadang mencari informasi. 

b. Sering mencari informasi.   e.  Tidak pernah mencari informasi. 

c. Tidak tahu  

16. Apakah Anda menyiapkan waktu khusus untuk menonton Happy Song? 

a. Selalu menyiapkan waktu khusus.   d. Kadang-kadang menyiapkan waktu 

khusus. 

b. Sering menyiapkan waktu khusus.  e. Tidak pernah menyiapkan waktu 

khusus. 

c. Tidak tahu     

Duractivity (Selama terpaan media) 

17. Selama Anda menonton Happy Song, apakah juga disertai aktivitas lain? 

a. Tidak pernah disertai aktivitas lain.  d. Seringkali disertai aktivitas lain. 

b. Kadang-kadang disertai aktivitas lain. e. Selalu disertai aktivitas lain. 

c. Tidak tahu    

18. Apakah Anda selalu menonton Happy Song sampai selesai? 

a.    Selalu menonton sampai selesai.   d. Kadang-kadang menonton sampai 

selesai. 

a. Sering menonton sampai selesai.   e. Tidak pernah menonton sampai 

selesai. 

b. Tidak tahu  
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 Post Activity (Setelah terpaan media) 

19. Apakah Anda tertarik ingin bergabung mejadi peserta, setelah menonton Happy 

Song? 

            a. Sangat tertarik.   d. Cukup tertarik. 

a. Tertarik.   e. Tidak tertarik. 

b. Tidak tahu 

20. Setelah menonton acara Happy Song, apakah Anda juga memperbincangkan isi 

acara tersebut dengan orang lain? 

            a. Selalu memperbincangkannya.    d. Kadang-kadang 

memperbincangkannya. 

a. Seringkali memperbincangkannya.  e. Tidak pernah 

memperbincangkannya. 

b. Tidak tahu 

 

b.Frekuensi     

21. Berapa kali biasanya Anda menonton Happy Song dalam seminggu? 

a. 5 - 6 kali.   b. 4 kali.    c.  Tidak tahu  d. 3 kali. 

 e.1 – 2 kali. 

c.Curahan Waktu 

22. Berapa menit rata-rata Anda menonton Happy Song dalam setiap penayangannya? 

a. 91 – 120 menit.  b. 61 – 90 menit.  c.  Tidak tahu  d. 31 – 60 menit

 e.1 – 30 menit. 

 

Program Missing Lyrics 

a. Tingkat Perhatian 

Pre activity (Sebelum terpaan media) 

23. Apakah Anda mencari informasi tentang Missing Lyrics sebelum menontonnya? 

a. Selalu mencari informasi.    d. Kadang-kadang mencari informasi. 

b. Sering mencari informasi.   e. Tidak pernah mencari informasi. 

c. Tidak tahu    
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24. Apakah Anda menyiapkan waktu khusus untuk menonton Missing Lyrics? 

a. Selalu menyiapkan waktu khusus.  d. Kadang-kadang menyiapkan 

waktu khusus. 

b. Sering menyiapkan waktu khusus.  e. Tidak pernah menyiapkan 

waktu khusus. 

c. Tidak tahu 

Duractivity (Selama terpaan media) 

25. Selama Anda menonton Missing Lyrics, apakah juga disertai aktivitas lain? 

a. Tidak pernah disertai aktivitas lain.  d. Seringkali disertai aktivitas 

lain. 

b. Kadang-kadang disertai aktivitas lain. e. Selalu disertai aktivitas 

lain. 

c. Tidak tahu 

26. Apakah Anda selalu menonton Missing Lyrics sampai selesai? 

a.    Selalu menonton sampai selesai.   d. Kadang-kadang menonton sampai 

selesai. 

a. Sering menonton sampai selesai.   e. Tidak pernah menonton sampai 

selesai. 

b. Tidak tahu  

 

  

  

Post Activity (Setelah terpaan media) 

27. Apakah Anda tertarik ingin bergabung mejadi peserta, setelah menonton Missing 

Lyrics? 

            a. Sangat tertarik.   d. Cukup tertarik. 

a. Tertarik.   e. Tidak tertarik. 

b. Tidak tahu 

28. Setelah menonton acara Missing Lyrics, apakah Anda juga memperbincangkan isi 

acara tersebut dengan orang lain? 
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            a. Selalu memperbincangkannya.    d. Kadang-kadang 

memperbincangkannya. 

a. Seringkali memperbincangkannya.  e. Tidak pernah 

memperbincangkannya. 

b. Tidak tahu 

b. Frekuensi     

29. Berapa kali biasanya Anda menonton Missing Lyrics dalam seminggu? 

b. 4 - 5 kali.   b. 3 kali.    c.  Tidak tahu  d. 2 kali. e. 1  

kali. 

c. Curahan Waktu 

30. Berapa menit rata-rata Anda menonton Missing Lyrics dalam setiap 

penayangannya? 

a. 67,6 – 90 menit.  b. 45,1 – 67,5 menit.  c.Tidak tahu   d. 22,6 – 45 

menit  e.1 – 22,5 menit. 
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IV. Gratifications Obtained 

Setelah menonton tayangan Happy Song dan Missing Lyrics, tentu Anda mendapatkan 

kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan yang Anda cari. Silakan tandai ( √ ) motif-motif 

berikut dalam kategori Sangat Puas (skor 2), Puas (skor 1), Tidak Tahu (skor 0), 

Tidak Puas (skor -1), dan Sangat Tidak Puas (skor -2), sesuai tingkat kepuasan yang 

Anda peroleh dari masing-masing tayangan Happy Song dan Missing Lyrics. 

   Happy Song      Missing Lyrics 

NO  SP P TT TP STP  SP P TT 

 

31.  

 

32. 

 

Motif Informasi 

Menambah pengetahuan tentang musik dan 

lirik lagu. 

Memuaskan rasa ingin tahu dan minat 

terhadap musik dan lirik lagu. 

         

 

33. 

 

34. 

Motif Identitas Pribadi 

Membentuk kepribadian yang memiliki daya 

ingat kuat. 

Mengidentifikasikan diri apakah hafal dengan 

lirik lagu dari berbagai penyanyi. 

         

 

35. 

 

36.  

 

Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

Mendapatkan bahan perbincangan dengan 

orang lain. 

Dapat berkumpul dengan orang lain. 

         

 

37. 

38. 

39. 

Motif Hiburan 

Melepaskan diri dari masalah. 

Bersantai. 

Mengisi waktu. 
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40. Hiburan. 

 

-TERIMA KASIH- 
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