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ABSTRAK 
DONY ALFAN SUTANTO. D1205528. PENGARUH KARAKTERISTIK, 
MOTIVASI, DAN POLA PENGGUNAAN MEDIA KHALAYAK 
TERHADAP PROGRAM BERITA BERBAHASA JAWA (STUDI 
DESKRIPTIF PENGARUH KARAKTERISTIK, MOTIVASI, DAN POLA 
PENGGUNAAN MEDIA WARGA KELURAHAN SERENGAN 
TERHADAP PROGRAM BERITA  BERBAHASA JAWA TRANG 
SANDYAKALA DI TERANG ABADI TELEVISI). FAKULTAS ILMU 
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA. 2010. 
 Televisi adalah media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
Indonesia. Dengan kekuatan audio-visualnya, media televisi tidak membebani 
khalayak dengan banyak syarat untuk menikmatinya, terlebih bagi masyarakat 
Indonesia, yang notabene lebih kuat dengan budaya lisannya dibanding budaya 
baca dan tulis. Terang Abadi Televisi (TA TV) memiliki program berita yang 
menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya, yakni Trang 
Sandyakala. Format berita televisi yang menggunakan bahasa Jawa ini juga turut 
berperan dalam melestarikan budaya Jawa. Karena salah satu syarat untuk 
mempertahankan sastra, kesenian, dan kearifan serta tata krama Jawa adalah 
melalui bahasa Jawa yang tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka 
televisi bisa menjadi media pelestarian bahasa Jawa yang efektif. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. Penelitian deskriptif mencoba melukiskan, memaparkan, menuliskan, 
dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek, atau suatu peristiwa, tanpa menarik 
suatu kesimpulan umum. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik non random sampling (non probability sampling), 
Jenis accidental sampling, yakni pemilihan anggota sampelnya dilakukan 
terhadap orang yang kebetulan ada atau dijumpai, dan sampel diambil dari 
informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya dengan penggunaan kuisioner. 

Data dimasukkan ke dalam lembar kerja, kemudian membuat tabel 
frekwensi. Dari data yang terkumpul diklarifikasi sehingga merupakan suatu 
urutan data kemudian dihitung, untuk kemudian dicari hasil prosentasenya, lalu 
dimasukkan ke dalam tabel frekwensi. Tabel frekwensi kemudian ditabulasi 
silang. Tabulasi silang adalah inti untuk menganalisis hubungan sebab akibat 
antara variabel-variabel kuantitatif. 

Hasil analisa menunjukkan, seluruh indikator penilaian terhadap program 
berita berbahasa Jawa Trang Sandyakala diterima secara positif oleh pemirsa, 
yang dalam penilitian ini adalah warga Kelurahan Serengan. Indikator-indikator 
penilaian itu adalah penggunaan bahasa Jawa dalam berita, informasi yang 
disajikan, kemampuan pembawa berita, jam tayang, dan durasi. program berita 
Trang Sandyakala ditanggapi cukup baik oleh pemirsa yang menjadi responden, 
namun masih diperlukan perubahan-perubahan terhadap program berita Trang 
Sandyakala. 
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ABSTRACT 
DONY ALFAN SUTANTO. D1205528. INFLUENCE OF 

AUDIENCES CHARACTERISTICS, MOTIVATION, AND MEDIA USES 
PATTERN TO JAVANESE NEWS PROGRAM (DESCRIPTIVE STUDY 
INFLUENCE OF CHARACTERISTICS, MOTIVATION, AND MEDIA 
USES PATTERN OF DISTRICT SERENGAN CITIZENS TO JAVANESE 
NEWS PROGRAM TRANG SANDYAKALA IN TERANG ABADI 
TELEVISI). FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL 
SCIENCE UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 2010.  

Television is the medium most widely consumed by the people of 
Indonesia. With the power of audio-visual, television media does not burden the 
audience with many conditions to enjoy it, especially for the Indonesian people, 
who in fact, the oral culture is more powerful than reading and writing culture. 
Terang Abadi Televisi (TA TV) has a news program that uses Java language as 
the introduction language, Trang Sandyakala. The format of television news that 
uses Java language also played a role in preserving Javanese culture. Because one 
of the requirements to maintain the literary, artistic, wisdom, and propriety of Java 
is by using Java language in everyday life, television could be effective medium 
for Java language preservation.  

Type of research used in this research is descriptive quantitative. 
Descriptive study tried to describe, explain, write, and report a state, an object, or 
an event, without drawing a general conclusion. Sampling technique used in this 
research is non-random sampling (non-probability sampling), accidental sampling 
type, that is selection of sample members committed against people who 
happened to be there or be found, and samples taken from informants who are 
considered to know and be trusted with the use of questionnaires .  

Data entered into the worksheet, then create a frequency table. The data is 
clarified into a sequence data then calculated, and then searched the percentage 
results, and inserted into the frequency table. Then, frequency tables are cross-
tabulated. Cross tabulation is core to analyze the causal relationship between 
quantitative variables.  

Analysis showed the indicator assessment of Java language news program 
Trang Sandyakala positively received by the audience, which in this research are 
citizens of District Serengan. Assessment indicators are the use of Java language 
in the news, presented information, anchor ability, broadcast hour, and duration. 
Trang Sandyakala news program responded quite well by the audience, but still 
needs some changes.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Arus informasi yang mengalir tak terbendung dari seluruh dunia 

merupakan dampak globalisasi yang mustahil untuk dihindari. Televisi sebagai 

salah satu media yang mewadahi arus informasi telah mengalami perkembangan 

yang cepat. Perkembangan ini tidak hanya dilihat dari meningkatnya jumlah 

stasiun televisi, tapi juga dari makin beragamnya acara televisi yang diproduksi. 

Sehingga memungkinkan penonton untuk lebih selektif dalam memilih mata acara 

yang diminati. Televisi mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk 

pola pikir dan opini publik. Karakteristik televisi yang bersifat audio-visual 

membuat khalayak lebih memilihnya daripada media massa lain.  

Bisa dikatakan perkembangan keberadaan televisi jauh melampaui media 

massa lainnya, seperti media cetak (koran, majalah, buku) dan radio. Sebagai 

primadona media, televisi memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan 

masyarakat. Bahkan, kehadirannya yang massive, secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh pada pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Televisi 

sebagai penyedia informasi juga memiliki daya penetrasi yang lebih besar 

dibanding media lain. 

Terlepas dari itu, berbagai perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat 

Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dari peran sosial televisi. Menurut Dosen 
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Universitas Paramadina, Eka Wenats Wuryanta, hal tersebut mengartikulasikan 

kontribusi signifikan televisi dalam perubahan sosial, seakan memverifikasi teori 

klasik tahun 40-an; yaitu teori serba media yang menyatakan bahwa media massa 

mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat, bukan saja 

dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam memicu terjadi gerakan 

sosial (DeFleur, 1970; McQuail, 1966; McCombs dan Shaw, 1972; Noelle-

Neuman, 1984). Televisi pada titik tertentu menyumbangkan diseminasi dan 

edukasi nilai sosial baru bagi masyarakat Indonesia.1 

Pertelevisian Indonesia baru dimulai pada tahun 1960-an, dimana terdapat 

satu stasiun televisi yang terpusat di Jakarta. Seluruh proses informasi yang terjadi 

dalam televisi Indonesia masih dalam kerangka stasiun televisi publik. TVRI 

mempunyai kriteria awal yang sehat. Artinya TVRI bisa dijadikan sarana untuk 

“menjalin persatuan dan kesatuan”. Teknologi satelit Palapa semakin 

mengokohkan peran TVRI sebagai stasiun televisi yang bisa mudah dan cepat 

diakses oleh penduduk Indonesia. 

Cita-cita awal TVRI yang mampu menjadi sarana komunikasi efektif 

dinamika sosial masyarakat rupanya ditangkap oleh Orde Baru, yang pada 

akhirnya memanfaatkan teknologi televisi menjadi alat propaganda. TVRI yang 

seharusnya menjadi media dan jembatan antara warga dengan pemerintah, sedikit 

demi sedikit, bergeser perannya menjadi aparat yang dihegemoni oleh dominasi 

informasi pemerintah. 

                                                 
1 Eka Wenats Wuryanta, Kaca Ajaib dan Civil Society: Opini Visi Media Televisi Komunitas  
Dalam Konteks Otonomi Daerah di Indonesia, http://ekawenats.blogspot.com, 5 April 2006. 
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Dan sejak dikeluarkannya SK Menteri Penerangan No 111 Thn. 1990, 

industri dan bisnis televisi di Indonesia menjadi berkembang dengan cepat. Pada 

tahun 1987/1988 ketika RCTI diijinkan siaran untuk pertama kalinya dengan 

menggunakan decoder, yang kemudian diikuti dengan SCTV (1989), TPI (1991), 

ANTV (1993), dan Indosiar (1994). Dan sejak tahun 2000 muncul hampir 

serentak lima televisi swasta baru, yakni Metro TV, Trans TV, TV 7, Lativi, dan 

Global TV. 

Lalu muncullah gagasan untuk melakukan desentralisasi televisi nasional, 

dan ditetapkannya UU tentang Otonomi Daerah turut berandil besar terhadap 

bergulirnya industri televisi di tingkat lokal. Ditandai dengan UU nomor 32 / 2002 

tentang Penyiaran, yang di dalamnya juga menyoal pembatasan siaran nasional, 

kecuali dengan melakukan kerja sama dengan stasiun televisi lokal. 

Dalam UU nomor 32 / 2002 Pasal 20 menyatakan Lembaga Penyiaran 

Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya 

dapat menyelengarakan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah 

siaran. Hal in mengisyarakatkan bahwa televisi lokal diperbolehkan siaran dengan 

daya jangkau siaran yang dibatasi hanya untuk daerah yang menjadi pangkalan 

siarnya. Tapi tak menutup kemungkinan, siaran dari satu daerah bisa juga diterima 

di daerah tetangga. Seperti misalnya, siaran Jogja TV dapat diterima oleh 

khalayak di daerah Surakarta, dan begitu juga sebaliknya, siaran televisi lokal 

Surakarta (Terang Abadi Televisi) dapat diterima oleh khalayak di daerah Jogja. 

Hal ini berarti stasiun televisi lokal tersebut memiliki daya jangkau lintas batas 

teritori suatu daerah. 
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Dengan adanya UU ini setiap daerah setidaknya telah memiliki satu 

stasiun televisi lokal atau lebih, seperti Riau TV, Lombok TV, Bali TV, Papua 

TV, Borobudur TV, Pro TV, Jogja TV, Terang Abadi TV dan masih banyak lagi 

yang akan bermunculan. Kemunculan televisi-televisi lokal ini juga didorong oleh 

spirit “ingin punya stasiun TV sendiri”. 

Adanya televisi-televisi lokal itu diharapkan bisa mengusung budaya dan 

nilai-nilai lokal dari suatu daerah, sehingga khalayak di daerah tidak hanya 

disuguhi tontonan homogen dan sentralistik dari televisi nasional. Televisi-televisi 

lokal dituntut untuk menggali potensi-potensi lokal, sehingga bisa menjadi sarana 

bagi khalayak daerah untuk mengenal daerahnya sendiri dan mengetahui situasi 

terkini di daerahnya. 

Hasil penelitian Lifestyle survey yang diadakan oleh Gallup terhadap 

pengakses informasi di Amerika pada tahun 2007 menunjukkan bahwa 55% 

penduduk Amerika setiap harinya menyaksikan siaran berita dari stasiun televisi 

lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Amerika 

mendapatkan sumber informasi dari televisi lokal. Hasil penelitian ini tidak 

berbeda jauh dengan penelitian yang sama yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 

1995, dalam satu dekade ini jumlah pemirsa yang menyaksikan program berita 

dari televisi lokal menunjukkan angka yang stabil.2 

Beberapa televisi lokal yang sudah berdiri selama dua hingga tiga tahun, 

sebagian sudah mampu unjuk gigi dengan program-program unggulannya. 

Misalnya, Bali TV telah mencapai BEP (Break Event Point) atau balik modal di 

                                                 
2 Gallup News Services, Local TV Is No. 1 Source of News for Americans, 
http://www.gallup.com/poll/26053/local-no-source-news-americans.aspx, 5 Januari 2007 
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usianya yang ke-2, dan kini perlahan mulai menghitung keuntungannya. Hal 

tersebut tentu sangat terkait dengan potensi ekonomi lokal masing-masing 

televisi.3  

Namun, beberapa problem klasik juga masih membayangi kondisi 

pertelevisian lokal. Mulai dari sedikitnya sumber daya manusia yang profesional 

dalam bidang pertelevisian, visi manajerial yang lemah hingga masalah dana 

operasional yang kurang memadai, masih tetap menjadi selimut tebal yang 

mengkungkungi mereka.4 

Keunggulan dari televisi lokal adalah program-program dengan muatan 

lokal yang kental. Khususnya program-program kesenian maupun budaya. 

Nielsen Media Research (NMR) mencatat, program jenis berita dan dan tayangan 

seni dan kebudayaan masih menempati rating paling atas di antara program-

program lainnya.5 

Terang Abadi Televisi (TA TV) Surakarta misalnya, memiliki program 

berita lokal “Surakarta Hari Ini”, yang berdasarkan survei internal mereka, 

audience share-nya mencapai 15%.6 Antusiasme khalayak lokal terhadap acara-

acara dengan content lokal atau kedaerahan ini tentu memiliki dasar yang kuat. 

Yakni, seiring dengan jenuhnya khalayak lokal menyaksikan siaran televisi-

televisi nasional yang Jakarta sentris dan dan cenderung mengusung gaya hidup 

dan kultur urban yang sangat kental. Harus diakui bahwa televisi nasional kurang 

dekat dengan budaya masyarakat lokal. Sehingga, program-program lokal tersebut 

                                                 
3 Sunardian Wirodono, Matikan TV-mu: Teror Media Televisi di Indonesia, Resist Book, 
Yogyakarta, 2006, hal. 131 
4 CAKRAM, Naik Turun TV Lokal, Desember 2005 – Januari 2006, hal. 34 
5 Ibid, hal. 35 
6 Ibid, hal. 35 
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bisa menjadi salah satu kekuatan yang harus digarap oleh oleh pengelola televisi 

lokal. 

Televisi swasta lokal juga memiliki karakteristik primordialisme, 

menggelitik sentimen kedaerahan. Acara-acaranya bertitikberat pada perhatian, 

minat, dan selera khalayak setempat, sehingga sebuah stasiun televisi lokal sangat 

intens memasyarakatkan bahasa lokal dalam program-program siarannya. TA TV 

selain memiliki program berita berbahasa Indonesia “Surakarta Hari Ini”, juga 

memiliki program berita yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa 

pengantarnya, yakni Trang Sandyakala. 

Format berita televisi yang menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil ini 

juga turut berperan dalam melestarikan budaya Jawa. Karena salah satu syarat 

untuk mempertahankan sastra, kesenian, dan kearifan serta tata krama Jawa 

adalah dengan bahasa Jawa yang tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

maka televisi bisa menjadi media pelestarian bahasa Jawa yang handal. 

Dalam jurnal komunikasi yang berjudul Asian Perspectives in 

Communication: Assessing the Search, menunjukkan bahwa kebanyakan 

pemerintahan di negara Asia menerapkan strategi menuju dunia global namun 

tetap berprinsip pada pandangan lokal. 

The search for cultural and political identities can be best 
understood in the context of a two parallel process of 
globalization and localization. Modernization has opened up 
Asia to the rest of the world and it is part of the globalization 
process. The technology and management inflow has enabled 
Asian countries to grow fast and thus more interconnected with 
the outside world in terms of markets and resources. At the same 
time, however, Asian governments have realized the importance 
of maintaining their cultural and political identities in the 
globalization process. They have been localizing the imported 
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management and ideas from the West and making full use of 
them to suit the domestic economic developments. To go global 
but stay local has been one of the common strategies of most 
Asian governments in running and developing their own 
countries.7 

 
Dominasi budaya lisan juga juga membuat pelestarian nilai-nilai kearifan 

sebuah budaya menjadi lebih terbatas. Peluang untuk mengkaji sekaligus 

meneruskannya pada generasi berikutnya juga lebih kecil. Apalagi perubahan 

budaya terjadi terus menerus, dimana budaya orang tua jauh berbeda dengan 

budaya atau gaya hidup yang diusung anak muda, sehingga terjadi kesenjangan 

yang lebar antara kearifan budaya dengan orientasi kehidupan anak muda 

sekarang. Nilai-nilai budaya yang diberi label “lama” menjadi terasing dalam 

masyarakatnya sendiri dan dianggap tidak communicable di kalangan generasi 

muda. 

Ketidakbanggaan orang Indonesia berbahasa daerah disebabkan oleh 

berbagai hal, yang terutama karena kurangnya penguasaan atas bahasa daerah itu. 

Mereka tidak faham atau mengerti karena tidak diajar menggunakan dan 

mengenal bahasa itu, baik dalam pergaulan masyarakat maupun di sekolah. Dan 

karena tidak faham atau mengerti, maka timbul rasa kurang senang, tidak peduli, 

dan bahkan benci.8 

Dan di sisi lain, menurut Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd (Guru Besar 

bidang Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Jakarta), adanya desakan 

penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam kehidupan masyarakat 

                                                 
7 Xu Xiaoge, Asian Perspectives in Communication: Assessing the Search, 
http://www.acjournal.org/holdings/vol3/Iss3/spec1/Xiaoge.html 
8 Suparto Brata, Jatuh Bangun Bersama Sastra Jawa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 
Jakarta, 1984, hal. 95. 
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yang tidak tertata dengan baik. Di dunia pendidikan bahasa daerah sedikit-demi 

sedikit tergeser kedudukannya, dan lama kelamaan bisa menjadi punah. 

Berdasarkan berbagai kondisi itu, maka perlu adanya suatu sistem yang mampu 

mensinergikan antara bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan serta bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.9 

Seiring dengan perkembangan jaman, kekuatan nilai-nilai budaya Jawa 

dalam kehidupan masyarakat sekarang ini semakin tersingkir. Salah satu 

penyebabnya adalah kedudukan Keraton dari segi politik maupun budaya yang 

sudah mengalami pergeseran, Keraton sekarang ini tidak lagi memiliki otoritas 

yang kuat untuk memimpin dan membina rakyatnya. 

Tak bisa dipungkiri bahwa media massa berbahasa daerah di Pulau Jawa 

memiliki kontribusi yang besar yang besar dalam pelestarian dan pewarisan 

budaya dan bahasa lokal. Media massa berbahasa daerah melalui salah satu 

fungsinya yang signifikan, yakni sebagai penyedia informasi dan pendidikan, bisa 

menjadi sarana yang efektif dalam proses pelestarian dan pewarisan budaya 

daerah atau lokal, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hadirnya stasiun 

radio siaran berbahasa Jawa merupakan salah satu cara untuk mempertahankan 

dan melestarikan budaya Jawa. Namun, sekarang ini radio telah melewati masa 

keemasannya dan posisinya digantikan oleh televisi. 

Penggunaan bahasa daerah, terutama bahasa Jawa sebagai bahasa 

pengantar program berita televisi tentu sangat jarang dan langka, apalagi dalam 

siaran televisi swasta nasional. Terang Abadi Televisi (TA TV) sebagai satu-

                                                 
9 Kominfo Newsroom, Bahasa Daerah Setiap Saat Mengalami Proses Kepunahan, 
http://balitbang.depkominfo.go.id, 22 Mei 2007. 

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



satunya televisi lokal di Surakarta mencoba untuk turut ambil bagian dalam upaya 

pelestarian penggunaan bahasa Jawa melalui program berita berbahasa Jawa, 

yakni Trang Sandyakala. 

Hal tersebut sejalan dengan misi yang diemban oleh TA TV, yakni 

memberi sumbangsih yang berarti guna kemajuan daerah dan masyarakat pemirsa 

dalam segala bidang kehidupan, melalui perubahan paradigma berpikir dan 

berperilaku. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba mendeskripsikan 

tentang tanggapan khalayak yakni warga masyarakat Kelurahan Serengan 

terhadap program berita berbahasa Jawa Trang Sandyakala. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di muka. Maka, 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik khalayak pemirsa program berita berbahasa Jawa 

Trang Sandyakala di Kelurahan Serengan jika dilihat dari jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan keluarga? 

2. Bagaimana motivasi warga Kelurahan Serengan dalam menyaksikan 

program berita berbahasa Jawa Trang Sandyakala? 

3. Bagaimana penggunaan media warga Kelurahan Serengan dalam 

menyaksikan program berita berbahasa Jawa Trang Sandyakala? 
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4. Bagaimana karakteristik, motivasi, dan penggunaan media berpengaruh 

terhadap tanggapan warga Kelurahan Serengan tentang program berita 

berbahasa Jawa Trang Sandyakala? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Karakteristik khalayak pemirsa program berita berbahasa Jawa Trang 

Sandyakala di Kelurahan Serengan jika dilihat dari jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan responden, pekerjaan, dan pendapatan keluarga; 

2. Motivasi warga Kelurahan Serengan dalam menyaksikan program berita 

berbahasa Jawa Trang Sandyakala; 

3. Penggunaan media warga Kelurahan Serengan dalam menyaksikan 

program berita berbahasa Jawa Trang Sandyakala; 

4. Karakteristik, motivasi, dan penggunaan media berpengaruh terhadap 

tanggapan warga Kelurahan Serengan tentang program berita berbahasa 

Jawa Trang Sandyakala. 

 

D. KERANGKA TEORI 

Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan, yang di dalamnya 

terlibat elemen-elemen komunikasi yakni sumber (source), media (channel), 

penerima (receiver), dan respon (feedback). Agar sebuah proses komunikasi lebih 

efektif, maka gagasan, ide, dan opini akan di-encode atau diterjemahkan menjadi 
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pesan yang mudah diterima (decode) oleh penerima. Dalam sebuah proses 

komunikasi, pesan adalah hal yang utama.10 

Pada masa dini komunikasi, Harold D. Lasswell (1948) telah 

mengemukakan lima segi yang merupakan bidang analisis komunikasi, yang 

kemudian terkenal dengan Formula Lasswell yaitu (1) siapa, (2) berkata apa, (3) 

melalui saluran apa, (4) kepada siapa, dan (5) bagaimana efeknya (Who says what 

in which channel to whom with what effect).11 

Dari Formula Lasswell di atas, maka acara berita berbahasa Jawa Trang 

Sandyakala  yang ditujukan kepada khalayak dapat dikatakan sudah memenuhi 

syarat bagi berlangsungnya proses komunikasi sebab telah memiliki semua 

komponen yaitu sebagai berikut: 

1. Who (Siapa): Terang Abadi Televisi 

2. Says what (Berkata / menyampaikan apa): Program acara yang 

disiarkan 

3. In which channel (Melalui saluran apa): Channel 50 UHF dan 

Frekuensi 703.25 MHz 

4. To whom (Kepada siapa): Khalayak pemirsa televisi 

5. With what effect (Bagaimana efeknya): Pendapat pemirsa tentang 

program acara yang disiarkan 

Selain Formula Lasswell di atas, George Garbner merumuskan aspek 

komunikasi yang dapat dikaji tersendiri, yaitu (1) seseorang, (2) persepsi terhadap 

                                                 
10 Onong U. Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 
1995, hal 13 
11 Drs. H. Anwar Arifin, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 1998, hal. 11-12 
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peristiwa, (3) reaksi, (4) situasi, (5) sarana, (6) material, (7) bentuk, (8) konteks, 

(9) isi, dan (10) konsekuensi, (Someone perceives an event and reacts in a 

situation through some means to make available materials in some from and 

context conveying content of some consequence). Rumusan ini disebutnya sebagai 

usaha menuju model komunikasi umum.12 

Menurut William L. Rivers, Theodore Peterson, dan Jay W. Jensen, yang 

dikutip oleh Sam Abede Pareno, menyatakan bahwa media komunikasi massa 

dapat dan memang telah mempengaruhi perubahan, apalagi jika itu menyangkut 

kepentingan orang banyak. Media juga mampu menggalang persatuan dan opini 

publik terhadap peristiwa tertentu, misalnya Perang Vietnam, atau hubungan antar 

ras. Dari situ, bisa terjadi perubahan dramatis. Kalau dukungan massa tidak ada, 

pengaruh media massa sebenarnya tetap ada, namun tidak seperti gelombang 

pasang, melainkan seperti arus sungai. Ia akan mengubah setiap jengkal tanah 

yang dilaluinya. Perubahan atau pengaruh yang ditimbulkannya tidak besar-

besaran, melainkan perlahan dan tersamar.13 

Dalam lingkup yang lebih khusus, komunikasi massa media televisi ialah 

proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah 

sarana, yaitu televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat periodik. Dalam 

komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan 

secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang 

kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat 

“transitory” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang disampaikan melalui 
                                                 
12 Drs. H. Anwar Arifin, Ibid, hal. 12 
13 Prof. Dr. H. Sam Abede Pareno, MM, Media Massa: Antara Realitas dan Mimpi, Papyrus, 
Surabaya, 2005, hal. 15-16 

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



komunikasi massa media tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat sekilas. 

Pesan-pesan di televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam 

gambar yang bergerak (audiovisual).14 

Donald K. Robert menyatakan, ada yang beranggapan bahwa efek 

hanyalah “perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa”.15 

Karena fokusnya pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang 

disampaikan media  massa. Contoh yang ada terkait dengan penelitian ini 

misalnya, penggunaan bahasa Jawa dalam sebuah acara berita televisi yang 

kemudian menyebabkan pemirsanya menjadi lebih benar dan fasih menggunakan 

bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari, dalam hal ini pesan terletak pada bahasa 

pengantar yang digunakan. 

Salah satu ahli dalam bidang Ilmu Komunikasi asal Indonesia, yakni 

Jalaluddin Rakhmat mengulas efek pesan media massa terkait dengan perubahan 

yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa. Perubahan itu meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan behavioral. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Efek Kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

difahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan 

transmisi pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan, dan informasi. 

2. Efek Afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi, dan dibenci khalayak. Efek ini hubungannya dengan 

emosi, sikap, dan nilai. 

                                                 
14 Drs. Wawan Kuswandi, Loc. Cit 
15 Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, Psikologi Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, 
hal. 218 
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3. Efek Behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati; 

yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan 

berperilaku.16 

Respon masyarakat terhadap siaran televisi merupakan satu aspek yang 

bisa dipakai dalam melihat sejauh mana efek tayangan televisi terhadap 

masyarakat, baik itu efek kognitif, efek afektif, maupun efek behavioral. Dalam 

hal tanggapan khalayak terhadap acara televisi dapat dilihat dari sejauh mana atau 

bagaimana masyarakat atau khalayak audience menilai dan merespon keberadaan 

suatu acara dipandang dari berbagai segi. 

Kepentingan khalayak dalam mengakses media ditentukan oleh adanya 

motif-motif di dalam dirinya. Motif adalah alasan atau dorongan yang membuat 

manusia bertindak atas sesuatu dengan jalan tertentu. Motif khalayak terhadap 

media dapat dilihat sebagai dorongan yang menyebabkan mereka mengkonsumsi 

media tertentu. Blummer membagi motif khalayak menjadi tiga orinetasi, yakni: 

1. Orientasi Kognitif – kebutuhan akan informasi, surveillance, atau 

eksplorasi realitas. 

2. Diversi – kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan 

akan hiburan. 

3. Identitas Personal – menggunakan isi media untuk memperkuat 

atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau 

situasi khalayak sendiri.17 

                                                 
16 Ibid, hal. 219 
17 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal. 
66 
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Khalayak adalah raison d’etre (alasan adanya) televisi. Terlepas dari 

model apa yang diambil, model komersial maupun model pelayanan publik atau 

sosial, pengelola televisi ingin meraih meraih beragam khalayak. TVRI 

memerlukan khalayak untuk menjustifikasi dana yang diperolehnya. Televisi 

swasta komersil membutuhkan khalayak guna meyakinkan para pengiklan agar 

membelanjakan uangnya untuk slot iklan. 

Dalam melaksanakan penelitian ini, kiranya penulis menganggap cukup 

relevan dengan menggunakan teori Uses and Gratification. Teori Kegunaan dan 

Gratifikasi (Uses and Gratification theory) kerap dipakai untuk memahami jenis 

aktivitas menonton televisi ini. Khalayak menggunakan televisi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan batin untuk berhubungan dengan diri sosial dan dengan 

citra-diri. Kebutuhan-kebutuhan itu bisa dirangkum sebagai berikut: 

1. Kebutuhan akan informasi – untuk memelihara dan memperkuat 

gambaran kita mengenai dunia geografis dan sosial kita (misalnya 

melalui prgram berita atau drama) 

2. Kebutuhan akan identitas – untuk memanfaatkan televisi, 

khususnya peran-peran tokoh dan peran-peran yang dimainkan, 

guna mengecek pemahaman kita akan akan diri dan perilaku sosial 

kita (misalnya lewat tokoh-tokoh dari televisi kita) 

3. Kebutuhan akan interaksi sosial – untuk menyerap pengalaman 

melalui interaksi dan hubungan (misalnya dengan jalan mengikuti 

kehidupan dalam opera sabun) 
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4. Kebutuhan akan pengalihan kebutuhan – untuk menggunakan 

televisi sebagai hiburan, sebagai sebentuk permainan.18 

Istilah Uses and Gratification timbul dari sikap aktif khalayak dalam 

menggunakan media dari pemenuhan kebutuhan khalayak melalui penggunaan 

media tersebut. Model Uses and Gratification menunjukan bahwa, yang menjadi 

permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap perilaku 

khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial 

khalayak. 

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

Gurevitch, uses and gratifications meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis 

dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-

sumber lain, yang membawa pola pada terpaan media yang berlainan (atau 

keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan 

akibat-akibat lain, barangkali termasuk juga yang tidak kita inginkan.19 

Hal itulah yang menyebabkan para praktisi media televisi, untuk 

melakukan studi dan riset khalayak televisi. Para broadcaster di Inggris, melalui 

badan yang bernama Broadcasting Audience Research Board, sangat aktif di 

dalam melakukan riset khalayak, organisasi ini menjalankan riset 

berkesinambungan terhadap respons khalayak dan preferensi atas program-

program yang ditonton khalayak. Agendanya menaruh perhatian pada aspek-aspek 

khalayak yang penting bagi produser televisi, misalnya: 

1. Berapa jenis khalayak yang menonton televisi pada waktu tertentu? 
                                                 
18 Graeme Burton, Membincangkan Televisi: Sebuah Pengantar Kepada Kajian Televisi, Jalasutra, 
Yogyakarta & Bandung, 2007, hal. 357 
19 Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, Op. Cit, hal. 2005 
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2. Apa yang membuat khalayak tertarik pada jenis program dan 

programming tertentu? 

3. Apa yang menjadi keberatan khalayak pada tipe-tipe program 

tertentu? 

4. Bagaimana khalayak bervariasi secara regional atau menurut 

gender ditinjau dari segi kecenderungan mereka? 

5. Apakah program-program faktual dipandang sebagai objektif dan 

imparsial (tidak memihak)?20 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

khalayak terhadap program berita televisi. Setiap berita melalui media apapun 

harus benar, tetapi berita televisi mutlak harus benar, melebihi berita melalui mass 

media lainnya. Karena sifat televisi sebagai medium elektronik, maka berita yang 

disiarkan, sampainya di ruang pemirsa sepintas saja. Tidak seperti berita surat 

kabar yang setibanya di ruang pembaca tetap ada (karena berwujud) yang dapat 

dibaca kapan saja, dapat ditelaah atau diulangi apabila ada hal yang kurang jelas. 

Berita televisi merupakan genre utama, seolah berita adalah segmen 

programming yang diwajibkan. Televisi merupakan media informasi berita yang 

dominan. Sumber daya yang besar dicurahkan untuk itu. Berita televisi selaras 

dengan kemutakhiran teknologi baru karena bisa mengakses suara dan gambar 

segera dari penjuru dunia. Tentu saja hal tersebut merupakan fenomena budaya, 

karena berita televisi hadir di hadapan khalayak dengan pandangan khusus tentang 

suatu hal yang ditawarkan kepada khalayak. 

                                                 
20 Graeme Burton, Ibid, hal. 58-59 
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Klaus Jensen mengambil pendekatan gratifikasi/kepuasan dalam 

menyimpulkan empat kegunaan berita bagi khalayak: 

1. Kegunaan dalam konteks – misalnya menonton televisi menjadi 

bagian dari ritual domestik, terutama bagi laki-laki 

2. Kegunaan informasional – mengikuti perkembangan yang terjadi 

di dunia 

3. Kegunaan legitimasi – memirsa berita memberi khalayak 

pemahaman terhadap terhadap kontrol atas pelbagai peristiwa, dan 

pengertian berbagai makna perihal dunia bersama orang lain 

4. Kegunaan diversional – berita lebih seperti hiburan, ketika 

misalnya pemirsa menikmati mengikuti beberapa ‘kisah yang 

tengah berkembang’.21 

Membincangkan berita yang dimuat melalui media massa apapun tentu 

berkait erat dengan ilmu jurnalistik. Ilmu jurnalistik adalah ilmu terapan yang 

berinduk pada ilmu komunikasi yang mempelajari ketrampilan seseorang dalam 

melakukan proses komunikasi dengan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam ilmu jurnalistik. 

Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang berita. Menurut Prof. 

Mitchel V. Charnley, berita adalah laporan tercatat mengenai fakta atau opini 

yang sangat penting dan menarik bagi sejumlah besar orang.22  

                                                 
21 Graeme Burton, Op. Cit, hal. 198 
22 M.V. Charnley, Reporting, Rinehart & Winston Publ, New York, 1975, hal. 34 
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 Sedangkan menurut J.B. Wahyudi, berita adalah uraian tentang peristiwa 

atau fakta dan pendapat, yang mengandung nilai berita, dan yang sudah disajikan 

melalui media massa periodik.23  

Setiap berita televisi yang disajikan harus diproduksi secara singkat, padat, 

jelas, dinamis, dan variatif, baik suara maupun gambarnya. Setiap butir berita 

televisi yang tersaji harus ada kedekatan dengan khalayak, sesuai dengan salah 

satu sifat fisik media televisi, yaitu personal medium. Kedekatan ini selain 

ditentukan oleh isi (nilai berita), juga ditentukan oleh pendekatan produksinya, 

yaitu harus profesional.24 

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang paling vital dalam 

kehidupan sosial. Dalam dunia jurnalistik televisi, selain gambar bergerak (motion 

pictures), bahasa juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya. Televisi 

adalah media yang mampu mempersatukan gambar dan bahasa. Bahasa yang 

digunakan bisa menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak. Fungsi bahasa 

dalam televisi, terbagi dalam empat macam, yakni: 

1. Bahasa berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu pengungkapan 

gaya bahasa halus (eupimisme) untuk menyindir atau mengkritik 

satu kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. 

2. Bahasa berfungsi sebagai alat ekspresi diri, yaitu pemirsa dapat 

mempelajari bagaimana mengikuti dan menggunakan bahasa. 

                                                 
23 J.B. Wahyudi, Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1992, 
hal. 6 
24 J.B. Wahyudi, Ibid, hal. 40 
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Dalam artian, pemirsa dapat mengambil manfaat penggunaan 

bahasa yang telah ditampilkan media televisi. 

3. Bahasa berfungsi sebagai alat promosi, yaitu bahasa menjadi alat 

permainan dan manipulasi oleh pihak televisi untuk menjual 

barang produksi kepada pemirsa dalam bentuk iklan. 

4. Bahasa berfungsi sebagai alat integrasi dan adaptasi, yaitu peran 

media televisi dalam paket acaranya menggunakan bahasa yang 

diketahui khalayak, sehingga benar-benar dapat menginformasikan 

secara jelas peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.25 

Salah satu hal menarik dalam tayangan berita Trang Sandyakala adalah 

penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar berita, yang tentu saja tidak 

ada atau jarang ditemui dalam tayangan berita dari stasiun televisi swasta 

nasional. Bahasa Jawa yang digunakan dalam Trang Sandyakala termasuk dalam 

tingkatan bahasa Krama Inggil, tingkatan bahasa ini digunakan untuk 

menghormati lawan bicara. Jadi, selain untuk melestarikan bahasa Jawa halus 

(Krama Inggil), penggunaannya dalam siaran berita televisi juga dimaksudkan 

untuk menghormati pemirsanya. 

Pertimbangan utama dari perencana televisi, khususnya acara berita ialah 

bagaimana membuat paket acara televisi dengan bahasa dan gambar yang 

komunikatif, informatif, serta efektif dalam menyampaikan isi pesan kepada 

pemirsa. 

 

                                                 
25 Drs. Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Media Televisi, Rineka Cipta, 
Jakarta, 1996, hal. 84-85 
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E. KERANGKA BERPIKIR 

 

F. DEFINISI KONSEPSIONAL DAN OPERASIONAL 

1. Definisi Konsepsional 

Definisi Konsepsional adalah definisi guna menjelaskan konsep dengan 

kata-kata. Dan Definisi Konsepsional dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik Khalayak 

Karakteristik khalayak adalah gambaran khalayak dimana terdapat faktor-

faktor personal dan faktor lingkungan yang mempengaruhi tanggapan. 

Yang mencakup di dalamnya adalah usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan khalayak. 

b. Motivasi 

Motivasi adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang yang ingin 

diwujudkan atau dicari melalui penggunaan media. 

1) Motivasi untuk meningkatkan ketrampilan berbahasa Jawa Krama 

Inggil; 

2) Motivasi untuk memenuhi memenuhi atas kebutuhan atas 

informasi terbaru; 

Karakteristik 

Motivasi 

Penggunaan Media 

Tanggapan 
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3) Motivasi untuk mengisi waktu luang. 

c. Penggunaan Media 

Penggunaan media adalah cara khalayak dalam mengkonsumsi atau 

menggunakan suatu media 

1) Frekwensi, yakni tingkat keseringan menggunakan media; 

2) Intensitas, yakni tingkat kedalaman pemakaian terhadap isi media; 

3) Durasi, yakni lamanya menyaksikan acara. 

d. Tanggapan 

Tanggapan adalah bagaimana khalayak memakai atau mempersepsikan 

program. Indikatornya: 

1) Pemahaman terhadap isi program; 

2) Pemahaman terhadap penggunaan bahasa 

3) Pemahaman terhadap masalah teknis, antara lain jam tayang dan 

durasi tayang acara. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel itu diukur. Dengan demikian definisi ini merupakan operasionalisasi dari 

definisi konsepsional yang telah dijabarkan. 

a. Karakterisitik Khalayak 

Merupakan gambaran responden dalam penelitian ini berhubungan dengan 

acara Trang Sandyakala, dimana terdapat faktor-faktor personal dan faktor 

lingkungan yang mempengaruhi proses persepsi, mencakup pertanyaan 

tentang: 
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1) Usia 

2) Jenis Kelamin 

3) Tingkat pendidikan responden 

4) Pekerjaan 

5) Penghasilan keluarga tiap bulan 

b. Motivasi  

Adalah sampai sejauh mana motivasi responden untuk menyaksikan sajian 

dari program berita Trang Sandyakala, diukur dengan skala: 

1) Motivasi untuk meningkatkan ketrampilan berbahasa Jawa Krama 

Inggil melalui program berita Trang Sandyakala, diukur dengan 

skala: 

- Tinggi, jika responden menjawab ya 

- Rendah, jika responden menjawab tidak 

2) Motivasi untuk memenuhi kebutuhan atas informasi terbaru 

melalui program berita Trang Sandyakala, diukur dengan skala: 

- Tinggi, jika responden menjawab ya 

- Rendah, jika responden menjawab tidak 

3) Motivasi untuk mengisi waktu luang melalui program berita Trang 

Sandyakala, diukur dengan skala: 

- Tinggi, jika responden menjawab ya 

- Rendah, jika responden menjawab tidak 
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c. Penggunaan Media 

Cara khalayak dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu media, 

indikatornya: 

1) Frekwensi yakni tingkat keseringan menyaksikan program berita 

Trang Sandyakala, diukur dengan skala: 

- Tinggi, jika responden menyaksikan 4-7 kali dalam 

seminggu 

- Rendah, jika responden menyaksikan 1-3 kali dalam 

seminggu 

2) Perhatian responden terhadap informasi yang disajikan, diukur 

dengan skala: 

- Tinggi, jika responden menyaksikan dengan penuh 

perhatian 

- Rendah, jika responden tidak menyaksikan dengan penuh 

perhatian 

3) Lamanya menyaksikan program berita Trang Sandyakala, diukur 

dengan skala: 

- Tinggi, jika responden selalu mengikuti sampai selesai 

- Rendah, jika responden tidak pernah mengikuti sampai 

selesai 

d. Tanggapan 

Bagaimana khalayak memakai atau mempersepsikan program. Diukur 

dengan: 
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1) Isi program adalah keseluruhan materi yang disajikan oleh program 

berita Trang Sandyakala. 

Indikator isi program ini adalah: 

a) Program berita Trang Sandyakala menggunakan bahasa Jawa 

Krama Inggil dengan baik dan benar, diukur dengan skala: 

- Tinggi, jika responden menjawab setuju 

- Rendah, jika responden menjawab tidak setuju 

b) Program berita Trang Sandyakala mampu menyajikan 

informasi terkini / aktual seputar Solo Raya dan Jogja, diukur 

dengan skala: 

- Tinggi, jika responden menjawab setuju 

- Rendah, jika responden menjawab tidak setuju 

2) Pemahaman terhadap bahasa Jawa Krama Inggil yang digunakan 

dalam program berita Trang Sandyakala, diukur dengan skala: 

- Tinggi, jika responden menjawab memahami sepenuhnya 

- Rendah, jika responden menjawab memahami sebagian 

3) Pemahaman terhadap masalah teknis, diukur melalui indikator: 

a) Penempatan jam tayang program berita Trang Sandyakala pada 

hari Sening pukul 17.00-17.30 WIB dan hari Selasa-Minggu 

pukul 16.30-17.00 WIB, diukur dengan skala: 

- Tinggi, jika responden menjawab tepat 

- Rendah, jika responden menjawab kurang tepat 
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b) Durasi untuk program berita Trang Sandyakala selama 30 

menit 

- Tinggi, jika responden menjawab cukup 

- Rendah, jika responden menjawab perlu ditambah 

 

G. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif mencoba melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu 

keadaan, suatu objek, atau suatu peristiwa, tanpa menarik suatu kesimpulan 

umum.26 

2. Teknik Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Metode survey adalah 

penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang 

ada dan mencari kekurangan-kekurangan secara faktual.27 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup wilayah Keluruhan Serengan, Kota 

Surakarta. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang 

diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan, sedangkan sebagian individu 

yang diselediki itu disebut sampel.28 

                                                 
26 Dr Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 29 
27 Moh. Nazir Ph.D, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 65 
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Prosedur metodologis untuk penentuan populasi, yakni: 

a. Menentukan terlebih dahulu luas populasi sebagai daerah 

generalisasi. 

b. Lalu menentukan sampelnya dari daerah generalisasi.29 

Populasi pada penelitian ini adalah pemirsa program berita Trang 

Sandyakala yang ada di wilayah Kelurahan Serengan, Kota Surakarta. 

Untuk keperluan penelitian ini maka hanya sebagian warga saja yang akan 

dijadikan responden. Mereka merupakan sumber data yang mewakili keseluruhan 

populasi atau disebut sampel. Jadi, sampel adalah sebagian dari populasi untuk 

mewakili seluruh populasi. 

Pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk secara mutlak untuk 

menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.30 

Biasanya seorang peneliti menentukan besar kecilnya sampel itu atas 

pertimbangan praktis saja, misalnya faktor biaya, waktu, maupun kemampuan 

fisik. 

Berdasarkan survey awal diketahui bahwa jumlah penduduk Keluruhan 

Serengan adalah sekitar 5000 jiwa. Penelitian ini menggunakan rumus Yamane 

untuk menentukan jumlah sampel, dengan mengambil presisi sebesar 10%. 

n = 
12 +Nd

N
  31 

Keterangan: 

n = Sampel 
                                                                                                                                      
28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 70 
29 Dr Kartini Kartono, Op. Cit, hal. 133 
30 Dr Kartini Kartono, Op. Cit, hal. 135 
31 Jalaluddin Rakhmat, Op. Cit, hal. 82 
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N = Populasi 

d² = Presisi (dalam penlitian ini presisi ditentukan 10%) 

1 = Angka konstan 

Maka jumlah sampel yang dapat diketahui melalui perhitungan Yamane 

adalah: 

n = 
1)1,0(12681

12681
2 +

 

  n = 99,21 sampel (digenapkan menjadi 100 sampel) 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non random sampling (non probability sampling), yaitu pengambilan 

contoh tidak secara acak. Jenis non random sampling yang digunakan adalah 

accidental sampling, yakni pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap 

orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai. Keuntungan menggunakan 

teknik ini adalah murah, cepat, dan mudah.32 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan metode 

Kuisioner. Penggunaan kuisioner bertujuan untuk memperoleh data 

mengumpulkan data dari responden yang dijadikan sample dan hasil tersebut akan 

terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik, dan uraian serta 

kesimpulan hasil penelitian. 

 

 

                                                 
32 Dr. Hasaini Usman, M.Pd dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd, Metodologi Penelitian Sosial, 
Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 47.  
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6. Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan 

tabel distribusi frekwensi. Teknik riset survai dalam penelitian ini dengan 

menggunakan kuisioner yang disebar ke sejumlah responden. Dengan demikian, 

untuk pengolahan datanya jawaban kuisioner yang diperoleh diberi simbol berupa 

angka. Simbol angka ini kita sebut kode. 

Singkatnya, tahap pertama dalam mengkode setiap jawaban. Tahap itu 

harus dilaksanakan untuk setiap pertanyaan atau variabel dalam kusioner satu 

demi satu. Pemberian kode untuk setiap jawaban merupakan isi pokok sebuah 

buku kode.33 Tentu saja sebelumnya harus membuat terlebih dahulu buku 

kodenya. Peneliti kemudian memasukkan data ke lembaran kode yang telah 

diterjemahkan dalam skor. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke 

dalam lembar kerja, kemudian membuat tabel frekwensi. Dari data yang 

terkumpul diklarifikasi sehingga merupakan suatu urutan data kemudian dihitung, 

untuk kemudian dicari hasil prosentasenya, lalu dimasukkan ke dalam tabel 

frekwensi. 

Tabel frekwensi kemudian ditabulasi silang. Di dalam tabel tabulasi 

silang, kita bermaksud untuk menerangkan variasi di dalam distribusi frekwensi. 

Dengan demikian, tabulasi silang bermaksud untuk mengetahui hasil bersama dari 

dua variabel. Tabulasi silang adalah inti untuk menganalisis hubungan sebab 

akibat antara variabel-variabel kuantitatif.34 

                                                 
33 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 
219 
34 Drs. Y. Slamet, M.Sc, Analisis Kuantitatif untuk Data Sosial, Dabara Publisher, Solo, 1993, hal. 
27 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

A. TERANG ABADI TELEVISI DAN PERKEMBANGANNYA 

Belajar dari sejarah pertelevisian di Indonesia baik televisi swasta maupun 

Pemerintah serta mencermati dari semua perkembangan bisnis pertelevisian telah 

menjadi bahan  pertimbangan bagi pemrakarsa berdirinya PT. Televisi Terang 

Abadi (TA TV). Meskipun bukan merupakan stasiun televisi yang pertama dan 

satu-satunya yang dapat diterima di Surakarta dan Yogyakarta, namun nilai-nilai 

karakteristik yang unik dengan kekayaan sumber daya manusia dan budayanya di 

wilayah Surakarta ini memberikan potensi yang besar untuk dikembangkan dan 

dikemas dalam suatu proyek penyiaran. 

Sebagai sebuah kota dengan letak strategis di wilayah segitiga 

pertumbuhan JOGLOSEMAR dan merupakan pusat kebudayaan Jawa Tengah 

dengan tingkat kemajuan usaha dan pariwisata yang menjadikan Kota Surakarta 

sangat potensial untuk didirikannya stasiun televisi. Oleh karena itu banyak hal 

yang akan dimanfaatkan dari potensi daerah yang dimiliki ini sehingga diharapkan 

keberadaan televisi inidapat menjadi yang terbaik dalam usaha mengangkat 

potensi daerah secara profesional, aktif, dan kreatif, serta berusaha menyajikan 

tayangan yang menarik pemirsa dan bisa diterima masyarakat Surakarta, 

Yogyakarta, dan sekitarnya. 

TA TV didirikan pada tanggal 1 Juli 2003 dan telah diresmikan oleh 

Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 1 September 2004. Dalam pendiriaanya, TA 
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TV berkeinginan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi Kota 

Surakarta dan tetap menjaga khasanah lingkungan dan memperluas wawsan serta 

ikut meningkatkan moral, pendidikan, budaya, dan kesejahteraan  masyarakat 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan media massa 

modern. 

Keberadaan TA TV dimaksudkan sebagai media tayangan yang bisa 

menjadikan tontonan dan tuntunan bagiu pemirsanya. TA TV berusaha untuk 

dapat memberikan pelayanan berupa siaran yang beragam, interaktif, atraktif, dan 

up to date, sehingga diharapkan TA TV dapat diterima di semua lapisan 

masyarakat, khususnya Kota Surakarta dan Yogyakarta. 

Pada tanggal 29 April 2004, TA TV mulai melakukan siaran ona ir, dan 

disebut “Jelang Tayang Perdana”. Pada awalnya, TA TV hanya melakukan siaran 

selama 3 jam per hari, dengan acara yang belum beragam. Setelah TA TV 

melakukan grand launching pada tanggal 1 September 2004, TA TV mulai 

melakukan seiran selama 8 jam  per hari. Selanjutnya TA TV mulai 

mengembangkan jam siarannya menjadi 15 jam per hari, dengan acara-acara yang 

terus berkembang. Susunan program TA TV berangkat dari informasi dan edukasi 

yang disajikan dalam bentuk hiburan (entertainment), yang bertujuan untuk 

menjangkau pemirsa dari segala segmen, dan semua usia, khususnya keluarga. 

Komposisi program acara TA TV dikategorikan sebagai berikut: 

a. Hiburan, yang terdiri dari acara musik, film dan drama, program 

pendidikan, program budaya program acara anak, kuis, dan variety 

show yang lainnya. 
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b. Berita, olahraga dan fitur. Terdiri dari aneka macam berita (lokal, 

nasional, dan mancanegara), talkshow, ceremonial, fitur, olahraga, dan 

lain-lain. 

 

TA TV merupakan perusahaan jasa. Jasa yang dijual TA TV adalah berupa 

jasa perencanaan, pembuatan, dan pemasangan iklan, juga jasa liputan untuk 

promo dan pendapatan untuk mensponsori suatu program acara tertentu, dan 

promo album lagu. Hingga saat ini, tayangan-tayangan TA TV lebih dari 50% 

telah diproduksi sendiri oleh TA TV, sisanya berasal dari rumah produksi (PH) 

dan blocking time dari klien (perusahaan maupun perorangan). Dengan gaya 

siaran yang menggabungkan dua unsur yaitu tradisional dan modern, sesuai 

dengan slogannya yaitu “MANTEB”, yang merupakan singkatan dari kalimat: 

Masa Kini dan Tetap Berbudaya. Siaran TA TV bersifat Easy Adopter, Friendly, 

Positive, & Natural, yang sesuai dengan kebutuhan lokal khususnya Kota 

Surakarta dan Yogyakarta. Dengan berguru pada pengalaman dari stasiun TV 

swasta nasional dan lokal yang lain, maka TA TV terus berkembang dan terus 

berusaha memperbaiki kualitas tayangan, serta terus berupaya supaya dapat 

dinikmati oleh semua pemirsa. Jangkauan siaran TA TV meliputi wilayah 

Subosukowonosraten, yang meliputi semua wilayah yang berada dalam wilayah 

Karesidenan Surakarta, yaitu Surakarta Kota, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, 

Sragen, Klaten, dan wilayah sekitarnya. Juga wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, serta progress atau rencana wilayah Semarang dan sekitarnya. 
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Segmentasi program acara TA TV saat ini adalah keseimbangan semua 

kelas dari segmen menengah ke atas, dan menengah ke bawah (A, B, C, D, E), 

semua jenis kelamin (pria dan wanita), dan semua umur. 

Misi TA TV adalah menjadi televisi yang memberi pencerahan pada 

paradigma berpikir dan berperilaku masyarakat pemirsa menuju pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya. Dengan hadirnya TA TV, diharapkan dapat 

membangun pola berpikir masyarakat supaya lebih baik lagi, sehingga dapat 

membangun manusia Indonesia seutuhnya. Visi TA TV adalah memberi 

sumbangsih yang berarti guna kemajuan daerah dan masyarakat pemirsa dalam 

segala bidang kehidupan, melalui perubahan paradigma berpikir dan berperilaku. 

 

1. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 

Terang Abadi Televisi dipimpin oleh satu direktur utama yang 

bertanggung jawab menyangkut intern maupun ekstern perusahaan. 

Tujuan pimpinan adalah sebagai pejabat tertinggi dan memimpin 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan serta mengambil kebijakan-

kebijakan yang berhubungandengan pihak luar perusahaan. Tugas 

pimpinan adalah mengawasi hasil kegiatan perusahaan dan administrasi 

melalui manajer-manajer perusahaan yang ada dan menilai serta 

mengevaluasi hasil kegiatan perusahaan secara berkala. 

 Struktur organisasi TA TV terbagi menjadi 3 divisi utama, yaitu 

divisi pemberitaan, divisi marketing, dan divisi operasional. Berikut 

adalah tugas dan kewenangan tiap-tiap divisi perusahaan ini: 
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a. Divisi Pemberitaan 

 Divisi pemberitaan dipimpin oleh redaktur pemberitaan, dan dibantu 

oleh General Manager (GM) pemberitaan. GM pemberitaan 

membawahi bagian Pemberitaan dan bagian Spesial Program. 

b. Divisi Marketing 

 Divisi Marketing bertanggung jawab terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan promosi dan pemasaran. Divisi marketing 

dipimpin oleh Direktur Marketing, yang dibantu oleh satu orang GM 

Marketing dan Asisten GM Marketing. GM Marketing membawahi 

bagian-bagian yang saling terkait dalam kegiatan marketing 

perusahaan, yaitu Promo, Art & Property, serta Marketing. 

c. Divisi Operasional 

 Divisi Operasional di TA TV adalah divisi yang paling kompleks 

dalam struktur organisasi di TA TV, karena hampis semua kegiatan 

penting perusahaan masuk ke dalam divisi ini. Divisi Operasional 

dipimpin oleh Direktur Operasional, yang dibantu oleh GM 

Operasional dan Asisten GM Operasional. GM Operasional 

membawahi bagi-bagian, yaitu Human Resource Development (HRD), 

Keungan, Departemen Produksi, Program, Information Technology 

(IT), Teknik dan Operasional, dan GA & ME. 

 

2. STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN PRODUKSI 
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 Struktur organisasi departemen produksi dikepalai oleh Manajer 

Produksi yang bertugas mengatur dan membawahi team Produksi yang 

antara lain semua staf dan kru bagian produksi, seperti produser, team 

kreatif, dan semua kru yang bertugas di Departemen Produksi, yakni 

kameraman, editor, teknisi, dan logistik. Manajer Produksi di TA TV 

bertugas mengatur dan memberi kebijakan-kebijakan, serta bertanggung 

jawab atas hasil produksi, baik itu yang bersifat langsung, ataupun tidak 

langsung (taping/recording). 

 

3. PEMBAGIAN TUGAS DEPARTEMEN PRODUKSI 

a. Manajer Produksi 

Tugas Manajer Produksi adalah memimpin dan mengatur kinerja 

Departemen Produksi, menyusun proposal untuk tindak lanjut 

pelaksanaan produksi dan pelaksanaan untuk mendapat persetujuan 

dari direksi. Manajerjuga memimpin setiap presentasi tim produksi, 

melakukan brain storming dengan seluruh tim produksi, dan mengatur 

kesiapan tim produksi. Manajer Produksi di TA TV bertanggung jawab 

atas proses produksi dan hasil produksi, baik secara teknis maupun non 

teknis. 

Manajer berkewajiban memberikan pengarahan terhadap produser, 

memberikan pengarahan artistik dan teknis dalam menyusun konsep. 

Manajer Produksi di TA TV dapat merangkap menjadi Produser dan 

bekerja sama dengan bawahannya yakni Produser yang bersangkutan 
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untuk acara khusus yang melibatkan banyak orang dan segmen. 

Manajer Produksi juga bisa bertindak sebagai evaluator terhadap 

jajaran Departemen Produksi. 

b. Produser 

Produser di TA TV bertugas sebagai pemimpin pelaksanaan produksi 

program televisi dan menyusun ide dan konsep yang akan diproduksi. 

Produser juga wajib membuat jadwal dan anggaran biaya dalam bentuk 

proposal produksi. 

Produser mengkoordinasi tim pelaksana dan unit-unit produksi dan 

casting talent. Produser juga mengatur perijinan produksi dengan 

pihak lain dan hunting lokasi bila produksi dilakukan di luar studio 

(outdoor) dan di luar kantor bersama dengan tim produksi. 

Produser bisa merangkap sebagai Floor Director (FD) dalam sebuah 

produksi bila dalam keadaan darurat seperti ketiadaan FD. 

Produser wajib berkoordinasi dengan semua kru seperti kameraman, 

audioman, talent atau presenter, asisten produser, penata rias, logistik 

peralatan, dan teknisi. 

Produser bisa mempersiapkan promo untuk acara yang diproduksi 

dengan bekerja sama dengan Departemen Promo dam membuat 

konsep promo bersama dengan Departemen Promo untuk promo 

program acara. 

c. Asisten Produser 
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Asisten Produksi merupakan panjang tangan dari produser atau 

pembantu produser, memiliki job description yang sama dengan 

produser. Asisten produser ikut aktif dalam tuga-tugas mendampingin 

produser dan bertugas sebagai wakil produser dalam setiap produksi. 

Asisten produser bisa menjadi FD yang bertugas mengatur produksi di 

lapangan atau di studio, sementara produser mengawasi jalannya 

produksi melalui monitor ataupun berada di Sub Control. Asisten 

produser juga bertugas membantu produser menyusun skenario, script, 

run-down acara, dan laporan produksi. Asisten produser membantu 

produser dalam mengatur perijinan dan hunting lokasi produksi luar 

ruang. 

Asisten produser bisa melakukan tugas produser untuk sebuah acara, 

sedangkan produser bisa mengerjakan produksi untuk acara yang 

lainnya. 

Asisten produser wajib hadir di setiap rapat koordinasi dan planning 

produksi. Asisten produser juga bertanggung jawab atas hasil produksi, 

sama seperti produser. 

d. Kru dan Tim Produksi 

Tim produksi adalah semua petugas atau kru di Departemen Produksi. 

Di dalam tim ini sudah termasuk Production Support Department yang 

terdiri dari unit teknis seperti kameraman, VTR operator, boomer atau 

petugas audio, editor, tata cahaya, dan penata artistik. Lalu petugas non 

teknis yang meliputi petugas tata rias, penata busana, dan penata gaya. 
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Tim produksi bertugas melakukan running atau pelaksanaan produksi 

dengan komando produser. Tim produksi juga berperan dalam 

mengatur akomodasi, mulai dari konsumsi, transportasi, keamanan, 

kesehatan, dan pertanggungjawaban atas semua yang ada di atas itu 

tentu saja dengan mengikuti instruksi produser. 

Tim produksi juga wajib hadir di setiap rapat, baik itu rapat persiapan 

produksi, pengarahan direksi, rapat koordinasi, serta evaluasi proses 

produksi. Tim produksi harus bergotong rotong dan ikut bertanggung 

jawab atas proses produksi. 

 

4. FASILITAS DAN SARANA PRASARANA YANG DIMILIKI TA TV 

a. Gedung 2 lantai di atas lahan milik sendiri 

b. Studio 1 untuk acara musik, kuis, talkshow dengan jumlah peserta 

lebih dari 5 orang, dipakai untuk berbagai macam acara seperti 

talkshow Jagongan Sar Gedhe, lalu program musik seperti Zams (Zona 

Anak Muda Sukses) yang berisi penampilan sebuah band indie, TTC 

(Thenguk-Thenguk Crito) program yang menyanjikan permintaan lagu 

secara live dengan home band sendiri dan untuk ajang kirim salam 

lewat telepon ataupun sms dan Keroncong Live. Ruangan ini 

dilengkapi dengan soundsystem khusus untuk program acara live 

musik, serta bermacam jenis lighting untuk berbagai kegunaan, mulai 

dari freshnel, par, halogen, tungsten, laser, dan lighting computer 
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system untuk live musk. Dilengkapi dengan subcontroll lighting, video 

dan audio. 

c. Studio 2 untuk semua berbagai macam acara seperti talkshow 

interaktif, yakni Forum Solusi, Bicara Wanita, Fokus Kita, Prospek. 

Dan untuk acara budaya dan news, khususnya program berita Terang 

Pagi. Dilengkapi dengan bermacam-macam backdrop yang bisa 

dibongkar paang sesuai dengan kebutuhan, dilengkapi dengan lighting 

yang sesuai kebutuhan dan situasi (freshnel, tungsten, dan par). 

Lengkap dengan subcontroll video dan audio. 

d. Studio 3 untuk news dengan latar belakang backdrop hijau (green 

screen) untuk sistem virtual dan chroma. Dilengkapi dengan 

subcontroll video dan audio. 

e. Ruang subcontroll (ada di setiap studio, fungsinya untuk mengatur 

output dari setiap studio untuk dikirim ke Master Controll Unit 

(MCR). 

f. Ruang Master Controll atau MCR, pusat kendali output dari stasiun 

TV. 

g. Ruang editing news 

h. Ruang editing produksi 

i. Ruang editing promo/iklan 

j. Ruang editing untuk penerjemah 

k. Ruang audio recording dan editing, untuk voice over dan dubbing. 
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l. Beberapa kamera studio berbagai jenis, seperti kamera studio Sony 

D50, Sony DSR PD390, Dan berbagai jenis tripod kamera, serta portal 

jib dan jimmy jib.. 

m. Beberapa kamera untuk outdoor dan berbagai macam fungsi seperti 

kamera DSR PD 170, Panasonic DVX100E, Panasonic MD10000 dan 

MD9000, dan berbagai jenis tripod. 

n. OB Van jenis bus untuk outdoor production dengan peralatan audio 

dan video mixer, dan dilengkapi dengan sistem pengiriman gelombang 

mikro. 

o. Armada untuk outdoor production yang terdiri dari beberaoa mobil 

(untuk produksi besar) dan beberapa sepeda motor (untuk liputan kecil 

atau produksi kecil) 

p. Ruang TX, untuk mendapatkan peralatan transmisi/pemancar. 

q. Link station tranmisi (TX) untuk radio Rhema Elshaddai FM 102.2 

Fm. 

r. Salon/ruang tata rias. 

s. Show room atau aula serbaguna 

t. Ruang kerja redaksi berita 

u. Ruang kerja departemen produksi 

v. Ruang art, untuk ruang kerja departemen art 

w. Ruang VIP untuk direktur 

x. Lapangan parkir belakang untuk karyawan 
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B. DESKRIPSI PROGRAM ACARA TRANG SANDYAKALA 

Trang Sandyakala adalah sebuah program acara jenis berita (news) di TA 

TV yang penyampaiannya menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil. Acara ini 

disiarkan secara langsung (live) setiap hari, yakni pada hari Senin pukul 17.00 

WIB dan pada hari Selasa-Minggu pukul 16.30. Acara ini berdurasi 30 menit. 

Trang Sandyakala merupakan acara berita lokal yang menyajikan 

kejadian-kejadian aktual di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dengan target pemirsa pria dan wanita, usia 15+ tahun. 

Trang Sandyakala dibawakan oleh para pembawa berita pilihan, yang 

memang menguasai bahasa Jawa Krama Inggil dengan baik. Bahkan salah satu 

pembawa acaranya adalah seorang sinden ternama di Surakarta. 

 

C. LOKASI PENELITIAN 

1. Kota Surakarta 

Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,04 km² memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 490.214 jiwa yang tersebar ke 5 wilayah kecamatan, 

yakni kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Banjarsari, Jebres. 

Wilayah dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Serengan dengan 

kepadatan 19.394 jiwa/km². Kecamatan yang mempunyai luas wilayah 

paling besar yaitu Kecamatan Banjarsari (14,81 km2) sedangkan 

kecamatan yang mempunyai luas paling kecil yaitu Kecamatan Serengan 

(3,19 km2). 

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



Secara geografis wilayah Kota Surakarta berada antara 

110º45’15”-110º45’35” BT dan 7º36’00”-7º56’00” LS dengan luas 

wilayah 44,04 Km²  dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali  

b. Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar  

c. Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo  

d. Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 

Secara umum kota Surakarta merupakan dataran rendah dan berada 

antara pertemuan kali/sungai-sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, 

yang mempunyai ketinggian ±92 dari permukaan air laut. 

Sebagian besar penduduk Kota Surakarta bekerja sebagai buruh 

dan pedagang. Keberadaan Laweyan sebagai sebagai kampung dagang 

yang didukung oleh pasar-pasar dengan berbagai komoditi telah 

menempatkan kota Solo sebagai kota pusat bisnis dan perdagangan. 

Adanya kantong-kantong kegiatan kesenian ditambah berbagai 

ritual upacara yang dilaksanakan Keraton Kasunanan maupun 

Mangkunegaran, menjadikan kota Solo menyandang predikat sebagai kota 

budaya sekaligus daerah tujuan wisata. 

2. Kelurahan Serengan 

Kelurahan Serengan masuk dalam wilayah Kecamatan Serengan. 

Kelurahan ini adalah jantung Kecamatan Serengan, dari mana nama 

kecamatan ini diambil. Luas wilayah Kelurahan Serengan adalah 64 Ha, 

yang terdiri dari: luas pemukiman 57 Ha, luas pekuburan 1000 m², luas 
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taman 850 m², dan luas prasarana umum lainnya 6,815 Ha. Dan terdiri dari 

15 RW dan 64 RT. 

Batas-batas wilayah Kelurahan Serengan adalah sebagai berikut: 

a. Batas Utara : Kelurahan Kratonan (Kecamatan Serengan) 

b. Batas Selatan : Kelurahan Cemani (Kecamatan Grogol) 

c. Batas Timur : Kelurahan Danukusuman (Kecamatan Serengan) 

d. Batas Barat : Kelurahan Tipes (Kecamatan Serengan) 

Dengan jumlah penduduk 12681 jiwa, terdiri dari laki-laki 6269 

jiwa, dan perempuan 6412 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 

2482 KK, kepadatan penduduk mencapai 55 KK per km. Mayoritas 

penduduk Kelurahan Serengan beragama Islam. Tamatan SLTA/sederajat 

menduduki peringkat pertama dalam data penduduk menurut tingkat 

pendidikan. Sebagian besar warga Kelurahan Serengan berprofesi sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kelurahan Serengan, memenangi Lomba Evaluasi Pemberdayaan 

Masyarakat Kelurahan atau Lomba Desa 2009 tingkat Kota Solo. 

Selanjutnya, Kelurahan Serengan akan mewakili Kota Solo dalam Lomba 

desa tingkat Provinsi. 
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BAB III 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

 

 Penerimaan khalayak secara umum dapat diartikan sebagai suatu pendapat, 

tanggapan, serta penilaian khalayak terhadap sesuatu. Dalam hal ini, penerimaan 

khalayak di wilayah Kelurahan Serengan terhadap acara berita berbahasa Jawa 

Trang Sandyakala, dapat dilihat dari sejauh mana mereka menilai dan menanggapi 

acara berita tersebut. 

 Satu hal yang juga perlu untuk dideskripsikan untuk menjelaskan proses 

yang saling berkaitan dalam penerimaan adalah deskripsi atau gambaran 

khalayak. Hal ini perlu dikemukakan karena dalam proses perhatian, dipengaruhi 

oleh faktor-faktor individu atau personal, disamping faktor-faktor lingkungan atau 

situasional. Untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal tersebut, dilakukan 

pengumpulan data dengan menyebarkan angket atau kuisioner. Penyebaran angket 

dilakukan dengan non random sampling (non probability sampling) kepada 

sejumlah 100 responden dari populasi sebesar 12.681 orang. 

 

A. PENYAJIAN DATA 

1. Deskripsi karakteristik responden 

 Deskripsi atau gambaran karakteristik responden merupakan gambaran 

tentang identitas responden dalam penelitian ini. 
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a. Komposisi Jenis Kelamin Responden 

Dalam lembar kuisioner ditanyakan tentang jenis kelamin responden. 

Pertanyaan tersebut merupakan pendahuluan untuk masuk pada pertanyaan 

berikutnya serta untuk memberikan deskripsi tentang komposisi responden. Tabel 

di bawah ini memberikan gambaran komposisi jenis kelamin responden pada 

penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Gambaran Komposisi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Responden Prosentase 

Laki-laki 

Perempuan 

44 

56 

44% 

56% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Kuisioner 

Berdasarkan responden masyarakat Kelurahan Serengan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini, dari jenis kelamin diketahui responden terbesar 

berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah 56 responden, atau 56%. Selanjutnya 

diikuti oleh responden berjenis kelamin laki-laki, dengan jumlah 44 responden, 

atau 44%. 

b. Usia 

 Usia sedikit banyak mempengaruhi penerimaan responden terhadap acara 

Trang Sandyakala. Gambaran komposisi usia responden bisa dilihat dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 2 

Usia Responden 

Usia Responden Prosentase 

≤ 20th 

21-30 th 

31-40 th 

41-50 th 

50 th < 

6 

23 

22 

10 

39 

6% 

23% 

22% 

10% 

39% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Kuisioner 

Berdasarkan responden masyarakat Kelurahan Serengan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini, dari segi usia diketahui responden terbesar berusia 50 

tahun ke atas, sebanyak 39 responden, atau 39%. Kategori usia 21-30 tahun 

berjumlah 23 responden, atau 23%. Selanjutnya, kategori usia 31-40 tahun 

berjumlah 22 responden, atau 22%.  

c. Tingkat Pendidikan Responden 

 Tingkat pendidikan responden sedikit banyak akan berpengaruh pada 

penerimaan khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Selengkapnya 

mengenai tingkat pendidikan responden, tersaji dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat Pendidikan Responden Prosentase 

SD 

SMP 

SMA 

D3 

S1 

S2 

4 

14 

49 

7 

24 

2 

4% 

14% 

49% 

7% 

24% 

2% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Kuisioner 

Berdasarkan tabel di atas, responden masyarakat Kelurahan Serengan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, dari segi tingkat pendidikan diketahui 

responden terbesar berpendidikan SMA, dengan jumlah 49 responden, atau 49%. 

Diikuti lulusan S1 dengan jumlah 24 responden, atau 24%. Lulusan SMP 

berjumlah 14 responden, atau 14%. Lulusan D3 berjumlah 7 responden, atau 7%. 

Lulusan SD berjumlah 4 responden, atau 4%. Dan kelompok yang paling sedikit 

jumlahnya adalah lulusan S2, dengan jumlah 2 responden, atau 2%. 

d. Pekerjaan 

 Jenis pekerjaan responden seperti halnya tingkat pendidikan, turut 

berperan dalam menentukan persepsi khalayak terhadap suatu pesan. Jenis 

pekerjaan responden dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Responden Prosentase 

Buruh 

Dosen 

Guru 

Ibu Rumah Tangga 

Pelajar/Mahasiswa 

Pegawai BUMN 

Pegawai Swasta 

Pensiunan 

PNS 

Sopir 

Wiraswasta 

4 

1 

3 

22 

9 

2 

7 

7 

7 

1 

37 

4% 

1% 

3% 

22% 

9% 

2% 

7% 

7% 

7% 

1% 

37% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Kuisioner 

Berdasarkan responden masyarakat Kelurahan Serengan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini, dari segi jenis pekerjaan diketahui responden terbesar 

bekerja sebagai wiraswasta, dengan jumlah 37 responden, atau 37%. Kemudian 

diikuti ibu rumah tangga dengan jumlah 22 responden, atau 22%. Diikuti 

Mahasiswa dan pelajar, dengan jumlah 9 responden, atau 9%. Pegawai swasta, 

PNS, dan pensiunan memiliki jumlah yang sama, yaitu masing-masing 7 

responden, atau masing-masing 7%. Buruh, dengan jumlah 4 responden, atau 4%. 

Guru sebanyak 3 responden, atau 3%. Pegawai BUMN berjumlah 2 responden, 

atau 2%. Dosen sebanyak 1 responden, atau 1%. Dan sopir juga sebanyak 1 

responden, atau 1%. 
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e. Pendapatan Keluarga Responden 

 Pendapatan keluarga adalah tingkat pendapatan keluarga dalam satu bulan 

yang berasal dari suami dan istri, atau orang tua responden. Dari hasil kuisioner, 

maka dapat disusun tabel tingkat pendapatan keluarga responden, seperti di bawah 

ini: 

 

Tabel 5 

Pendapatan Keluarga Responden 

Pendapatan Keluarga (Rp) Responden Prosentase 

< Rp 925.000 

Rp 925.000-Rp 2.000.000 

Rp 2.000.000 < 

25 

31 

44 

25% 

31% 

44% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Kuisioner 

 Berdasarkan hasil kuisioner dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 

kebanyakan responden memiliki tingkat pendapatan di atas Rp 2.000.000, yakni 

sebanyak 44 responden, atau 44%. Kategori tingkat pendapatan Rp 925.000-Rp 

2.000.000 sebanyak 31 responden, atau 31%. Sedangkan tingkat pendapatan di 

bawah Rp 925.000 sebanyak 25 responden, atau 25%. 

 

2. Motivasi 

Untuk mengetahui motivasi apa yang mendorong responden dalam 

menyaksikan program berita Trang Sandyakala , maka jawabannya dapat dilihat 

dalam tiga indikator sebagai berikut: 
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Tabel 6 

Motivasi Menyaksikan Program Berita Trang Sandyakala 

 

Sumber: Data Primer, Kuisioner 

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa motivasi responden 

menyaksikan program berita Trang Sandyakala untuk meningkatkan ketrampilan 

berbahasa Jawa Krama Inggil, memiliki komposisi yang sama. 50 responden 

(50%) menyatakan menyaksikan program berita Trang Sandyakala untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa Krama Inggil, dan 50 (50%) 

responden menyatakan tidak. 

Sebagian besar responden, yakni 74 responden (74%) menyaksikan 

program berita Trang Sandyakala untuk memenuhi kebutuhan atas informasi 

terbaru. Sedangkan 26 responden (26%) menonton program berita Trang 

Sandyakala tidak untuk memenuhi kebutuhan atas informasi terbaru. 

Tampak bahwa sebagian besar responden, yakni 85 responden (85%) 

menyaksikan program berita Trang Sandyakala untuk mengisi waktu luang. 

Jawaban Motivasi 
Ya % Tidak % 

Jumlah % 

Motivasi untuk 
meningkatkan 
ketrampilan 
berbahasa Jawa 
Krama Inggil 

50 50% 50 50% 100 100% 

Motivasi untuk 
memenuhi kebutuhan 
atas informasi terbaru 

74 74% 26 26% 100 100% 

Motivasi untuk 
mengisi waktu luang 

85 85% 15 15% 100 100% 
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Sedangkan 15 responden (15%) menonton program berita Trang Sandyakala tidak 

untuk mengisi waktu luang. 

 

3. Penggunaan Media 

Untuk mengetahui penggunaan media oleh responden dalam menyaksikan 

program berita Trang Sandyakala, maka jawabannya dapat dilihat dalam tiga 

indikator sebagai berikut: 

Tabel 7 

Frekwensi Menyaksikan Program Berita 

Trang Sandyakala dalam Satu Minggu 

Kategori Jawaban Responden Prosentase 

4-7 Kali 

1-3 Kali 

20 

80 

20% 

80% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Jawaban Kuisioner Pertanyaan 7 

 Dari hasil tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden, yakni 

sebanyak 80 responden (80%) menonton program berita Trang Sandyakala 

sebanyak 1-3 kali dalam seminggu. Sedangkan sisanya, 20 responden (20%) 

menontonnya sebanyak 4-7 kali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa 

frekwensi responden menyaksikan program berita Trang Sandyakala masih 

terhitung rendah. 
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Tabel 8 

Intensitas Responden dalam Memberikan Perhatian Penuh 

Terhadap Informasi dalam Program Berita Trang Sandyakala 

Kategori Jawaban Responden Prosentase 

Ya 

Tidak 

58 

42 

58% 

42% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Jawaban Kuisioner Pertanyaan 9 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa separuh lebih responden, yakni 

58 responden (58%) memberikan perhatian penuh terhadap informasi dalam 

program berita Trang Sandyakala. Sedangkan 42 responden tidak memberikan 

perhatian secara penuh terhadap informasi dalam tayangan berita. 

 

Tabel 9 

Intensitas Responden Mengikuti Program Berita 

Trang Sandyakala Sampai Selesai 

Kategori Jawaban Responden Prosentase 

Ya 

Tidak 

43 

57 

43% 

57% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Jawaban Kuisioner Pertanyaan 8 

 Dari data di atas diketahui bahwa separuh lebih jumlah responden, yakni 

57 responden (57%) tidak mengikuti program berita Trang Sandyakala sampai 

selesai. Sedangkan 43 responden (43%) menyaksikannya sampai selesai. 
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4. Tanggapan 

 Untuk mengetahui bagaimanakah tanggapan khalayak, yakni masyarakat 

Kelurahan Serengan terhadap acara berita berbahasa Jawa Trang Sandyakala. 

Maka penulis akan menguraikan tanggapan responden dengan indikator-indikator: 

a. Isi Program 

Penulis akan menguraikan tanggapan responden terhadap tayangan 

program berita berbahasa Jawa Trang Sandyakala yang tercakup dalam indikator-

indikator tentang penggunaan bahasa Jawa dalam berita dan informasi yang 

disajikan. 

1) Penggunaan bahasa Jawa Krama Inggil dalam berita Trang 

Sandyakala dengan baik dan benar 

 

Tabel 10 

Penggunaan Bahasa Jawa Krama Inggil Dengan Baik dan Benar 

Kategori Jawaban Responden Prosentase 

Setuju 

Tidak Setuju 

85 

15 

85% 

15% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Jawaban Kuisioner Pertanyaan 10 

Penggunaan bahasa Jawa Krama Inggil dengan baik dan benar, mendapat 

respon positif dari responden. 85 responden (85%) menyatakan setuju bahwa 

program berita Trang Sandyakala sudah menggunakan bahasa Jawa Krama Inggil 

dengan baik dan benar, sedangkan 15 responden (15%) menyatakan tidak setuju. 
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2) Informasi yang disajikan program berita Trang Sandyakala 

terkini/aktual 

 

Tabel 11 

Menyajikan Informasi Terkini / Aktual 

Kategori Jawaban Responden Prosentase 

Setuju 

Tidak Setuju 

97 

3 

97% 

3% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Jawaban Kuisioner Pertanyaan 11 

 Hampir seluruh responden, yakni 97 responden (97%) menyatakan setuju 

bahwa program berita Trang Sandyakala menyajikan informasi terkini/aktual. 

Hanya 3 responden (3%) yang menyatakan tidak setuju. 

 

b. Pemahaman Terhadap Penggunaan Bahasa 

Program berita Trang Sandyakala menggunakan bahasa Jawa Krama 

Inggil sebagai bahasa pengantarnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

tingkat pemahaman khalayak terhadap bahasa Jawa Krama Inggil dalam program 

berita Trang Sandyakala. 
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Tabel 12 

Tingkat Pemahaman Terhadap Bahasa Yang Digunakan  

Dalam Program Berita Trang Sandyakala 

Kategori Jawaban Responden Prosentase 

Memahami sepenuhnya 

Memahami sebagian 

34 

66 

34% 

66% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Jawaban Kuisioner Pertanyaan 3 

 Berdasarkan hasil kuisioner dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 

separuh lebih responden, yakni 66 responden (66%) mengaku hanya memahami 

sebagian isi bahasa Jawa Krama Inggil yang digunakan dalam program berita 

Trang Sandyakala. Sementara sisanya, 34 responden (34%) memahami 

sepenuhnya. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden 

terhadap bahasa Jawa Krama Inggil yang digunakan dalam program berita Trang 

Sandyakala masih rendah. 

 

c. Pemahaman Terhadap Masalah Teknis 

Yang dimaksud masalah teknis di sini adalah penempatan jam tayang dan 

durasi program berita Trang Sandyakala. 

1) Jam Tayang 

Penempatan jam tayang suatu acara juga menentukan penilaian responden 

terhadap program acara tersebut. Pemirsa akan cenderung memilih waktu yang 

tepat untuk mengikuti sebuah program acara. 
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Berikut ini adalah bagaimana tanggapan pemirsa program berita Trang 

Sandyakala jam tayang program berita tersebut: 

 

Tabel 13 

Tanggapan Responden Terhadap Jam Tayang  

Program Berita Trang Sandyakala 

Kategori Jawaban Responden Prosentase 

Tepat 

Kurang Tepat 

71 

29 

71% 

29% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer, Jawaban Kuisioner Pertanyaan 13 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden, yakni 

71 responden (71%) menyatakan jam tayang program berita Trang Sandyakala 

sudah tepat. Sementara 29 responden (29%) menyatakan jam tayangnya kurang 

tepat. 

 

2) Durasi 

Durasi adalah panjang pendeknya siaran program berita Trang Sandyakala 

yang disajikan kepada khalayak. Untuk mengetahuinya dapat kita lihat dari 

jawaban kuisioner berikut ini: 
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Tabel 14 

Tanggapan Responden Terhadap Durasi Program Berita Trang Sandyakala 

Kategori Jawaban Responden Prosentase 

Cukup 

Perlu Ditambah 

79 

21 

79% 

21% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer, Jawaban Kuisioner Pertanyaan 14 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden, yakni 

79 responden (79%) menyatakan durasi program berita Trang Sandyakala selama 

30 menit sudah cukup. Sementara 21 responden (21%) menyatakan durasinya 

perlu ditambah. 

 

B. ANALISA DATA 

Penelitian ini menggunakan analisis crosstab atau tabulasi silang. Analisis 

crosstab merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data yang 

bersifat kategorikal. 

 Analisis crosstab dapat digunakan sebagai alat untuk menguji ada atau 

tidaknya hubungan antar indikator dalam satu variabel maupun uji hubungan antar 

variabel. 

 Analisis crosstab atau tabulasi silang berikut ini akan mengsilangkan 

tingkat penilaian dengan tingkat usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, tingkat pengetahuan tentang program, tingkat motivasi menyaksikan, 

dan tingkat terpaan (exposure). 
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Tabel 15 

Tabulasi Silang Antara Karakteristik Responden Dengan  

Tanggapan Atas Informasi Aktual Di Trang Sandyakala 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

Dari hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan positif 

terhadap informasi aktual yang disajikan dalam program berita berbahasa Jawa 

Trang Sandyakala paling banyak diberikan oleh responden dengan perkiraan usia 

di atas 50 tahun, yaitu sebanyak 39 responden. Kemudian diikuti oleh kategori 

usia 21-30 tahun dan 31-40 tahun, masing-masing 22 dan 21 responden. 

 Responden dengan pendidikan terakhir SLTA paling banyak memberikan 

tanggapan positif terhadap informasi aktual yang disajikan dalam program berita 

berbahasa Jawa Trang Sandyakala, yaitu sebanyak 48 responden. Kemudian 

diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan S1 yang juga memberikan 

tanggapan positif, sebanyak 23 responden. Tingkat intelektualitas seseorang akan 

mempengaruhi seseorang itu dalam memilih program televisi yang diikutinya. 

Probabilitas sebuah pesan diterima akan menjadi lebih besar bila audience-nya 

memiliki intelegensi yang baik. Jadi, perbedaan tingkat pendidikan terakhir 
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menunjukkan adanya perbedaan atas penerimaan khalayak terhadap program 

berita Trang Sandyakala. 

Sedangkan responden dengan pekerjaan sebagai wiraswasta terbesar 

memberikan tanggapan positif terhadap informasi aktual yang disajikan dalam 

program berita berbahasa Jawa Trang Sandyakala, yaitu sebanyak 36 responden. 

Kemudian diikuti kategori pekerjaan ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 22 

responden. Kategori wiraswasta juga mempunyai tuntutan untuk terus 

memperbarui informasi tentang keadaan sosial dan ekonomi lokal karena hal ini 

berkaitan dengan iklim usaha yang mereka jalankan. 

 

Tabel 16 

Tabulasi Silang Antara Karakteristik Responden  

Dengan Pemahaman Bahasa Di Trang Sandyakala 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

Kebanyakan responden dengan usia di atas 50 tahun ternyata hanya 

memahami sebagian bahasa Jawa Krama Inggil dalam program berita Trang 

Sandyakala, yaitu sebanyak 27 responden. Tingkat usia ternyata tidak memiliki 

hubungan yang timbul dengan tingkat pemahaman bahasa, semakin tua umur 
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responden tidak menjamin bisa memahami sepenuhnya bahasa Jawa Krama Inggil 

dalam Trang Sandyakala. 

 Responden dengan pendidikan terakhir SLTA paling banyak juga 

memahami sebagian bahasa Jawa Krama Inggil dalam program berita Trang 

Sandyakala, yaitu sebanyak 37 responden. 

 Responden dengan pekerjaan sebagai wiraswasta dan ibu rumah tangga, 

kebanyakan juga hanya memahami sebagian bahasa Jawa Krama Inggil dalam 

program berita Trang Sandyakala, masing-masing sebanyak 23 dan 14 responden. 

Kategori pekerjaan pensiunan terbanyak memiliki tingkat pemahaman sepenuhnya 

atas bahasa Jawa Krama Inggil dalam Trang Sandyakala, hal ini terkait dengan 

penguasaan mereka atas bahasa Jawa Krama Inggil. 

 

Tabel 17 

Tabulasi Silang Antara Karakteristik Responden  

Dengan Tanggapan Atas Jam Tayang Trang Sandyakala 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

Dari tabel di atas, jam tayang program berita berbahasa Jawa Trang 

Sandyakala ditanggapi positif oleh responden. Kebanyakan respenden berusia di 
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atas 50 tahun memberikan tanggapan bahwa jam tayang program berita Trang 

Sandyakala sudah tepat, yaitu sebanyak 29 responden. Jam tayang program berita 

Trang Sandyakala rata-rata bisa diterima oleh beragam kategori usia karena 

memang Trang Sandyakala disiarkan pada sore hari saat aktivitas responden 

sudah mulai lengang. 

 Responden dengan pendidikan terakhir SLTA paling banyak juga 

memberikan tanggapan bahwa jam tayang program berita Trang Sandyakala 

sudah tepat, yaitu sebanyak 38 responden. 

 Sedangkan responden dengan pekerjaan sebagai wiraswasta terbesar 

memberikan tanggapan positif jam tayang program berita berbahasa Jawa Trang 

Sandyakala, yaitu sebanyak 29 responden. Pekerjaan responden mempengaruhi 

tingkat penerimaan khalayak atas jam tayang program berita Trang Sandyakala. 

Hal ini terkait dengan waktu luang yang dimiliki oleh masing-masing kategori 

pekerjaan. Misalnya kategori wiraswasta yang sangat fleksibel membagi waktu, 

sehingga mereka mereka bisa meluangkan waktu menyesuaikan dengan jam 

tayang program berita Trang Sandyakala. 
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Tabel 18 

Tabulasi Silang Antara Karakteristik Responden  

Dengan Tanggapan Atas Durasi Trang Sandyakala 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

Dari hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan, kebanyakan responden di 

atas usia 50 tahun ke atas memberikan tanggapan bahwa durasi program berita 

berbahasa Jawa Trang Sandyakala sudah cukup, yaitu 31 responden. Kemudian 

diikuti responden kategori usia 21-30 tahun, yaitu sebanyak 22 responden. 

 Responden dengan pendidikan terakhir SLTA paling banyak juga 

memberikan tanggapan bahwa program berita Trang Sandyakala durasinya sudah 

cukup, yaitu sebanyak 40 responden. Kemudian diikuti responden dengan tingkat 

pendidikan S1, yaitu sebanyak 20 responden 

 Dilihat dari pekerjaannya, responden yang bekerja sebagai wiraswasta 

kebanyakan memberikan jawaban bahwa durasi program berita Trang Sandyakala 

sudah cukup, yaitu 30 responden. 

 Diilihat dari tanggapan-tanggapan di atas, durasi 30 menit untuk program 

berita Trang Sandyakala memang sudah cukup. Hanya sedikit responden yang 

berpendapat bahwa durasi program berita Trang Sandyakala perlu ditambah.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik Responden 

a. Warga Kelurahan Serengan yang menjadi responden dalam 

penelitian ini kebanyakan berumur di atas 50 tahun. 

b. Tingkat pendidikan dari hampir separuh responden dalam penelitian 

ini adalah lulusan SMA. 

c. Kebanyakan responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan 

ibu rumah tangga. 

2. Motivasi Penggunaan Media 

Motivasi responden dalam menyaksikan program berita Trang Sandyakala 

yang menonjol adalah motivasi untuk sekadar mengisi waktu luang, dan 

sekaligus untuk memenuhi kebutuhan atas informasi terbaru. 

3. Penggunaan Media 

a. Frekwensi responden dalam menyaksikan program berita berbahasa 

Jawa Trang Sandyakala rata-rata 1-3 kali dalam seminggu. 

b. Rata-rata responden memberikan perhatian penuh terhadap informasi 

yang disajikan dalam program berita berbahasa Jawa Trang 

Sandyakala. 

c. Namun, kebanyakan responden tidak mengikuti program berita 

berbahasa Jawa Trang Sandyakala sampai dengan selesai. 

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



4. Tanggapan 

a. Rata-rata responden pada kategorisasi usia, tingkat pendidikan, dan 

pekerjaan memberikan tanggapan positif atas informasi aktual yang 

disajikan dalam program berita Trang Sandyakala. 

b. Rata-rata responden hanya memahami sebagian isi bahasa Jawa 

Krama Inggil yang digunakan dalam program berita Trang 

Sandyakala, jumlahnya lebih banyak dibanding responden yang 

memahami sepenuhnya. Tingkat usia ternyata tidak memiliki 

hubungan yang timbul dengan tingkat pemahaman bahasa. Semakin 

tua usia responden tidak menjamin untuk memiliki tingkat 

pemahaman yang lebih baik atas bahasa Jawa Krama Inggil yang 

digunakan dalam program berita Trang Sandyakala. 

c. Jam tayang program berita Trang Sandyakala pada hari Senin pukul 

17.00-17.30 WIB dan pada hari Selasa-Minggu pukul 16.30-17.00 

WIB ditanggapi positif oleh kebanyakan responden pada kategorisasi 

usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. 

d. Rata-rata responden memberikan tanggapan bahwa durasi 30 menit 

untuk program berita Trang Sandyakala memang sudah cukup. 

Hanya sedikit responden yang berpendapat bahwa durasi program 

berita Trang Sandyakala perlu ditambah. 
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B. Saran 

 Berdasarkan data yang didapat di lapangan, berikut ini saran-saran dari 

penulis untuk program berita Trang Sandyakala. Sebagai satu-satunya program 

berita yang memakai bahasa Jawa Krama Inggil dengan jangkauan siar Surakarta 

dan sekitarnya, sudah sewajarnya jika penyelenggara program berita Trang 

Sandyakala tetap menjaga mutu dan kualitas acara. 

 TA TV harus melakukan inovasi terhadap program berita Trang 

Sandyakala agar kemasan acara ini menjadi semakin menarik bagi khalayak, yang 

bisa berdampak pada naiknya rating acara. 

Dan dengan memperhatikan tingkat pemahaman responden yang masih 

sedang terhadap bahasa Jawa Krama Inggil yang digunakan dalam program berita 

trang Sandyakala, ada baiknya jika acara ini diberi subtitle dalam bahasa 

Indonesia, supaya pemirsa bisa memahami sepenuhnya pesan yang disampaikan 

dalam program berita Trang Sandyakala. Selain itu pemirsa juga bisa memperkaya 

kosakata bahasa Jawa Krama Inggil dan tahu artinya secara benar dalam bahasa 

Indonesia. 

Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin memberikan saran untuk 

penelitian-penilitian sejenis lainnya. Karena keterbatasan waktu peneliti, maka 

peneliti hanya bisa membahas mengenai bagaimana penerimaan subjek terhadap 

mengenai objek saja. Harapan peneliti, pada penelitian selanjutnya, alasan 

mengapa penerimaan tersebut ada bisa lebih digali lagi. 
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