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Abstract 
The media has always been an integral part of modern civilization. The presence 

of the mass media is able to be liaison between the community and institution and to the 

community by the media itself. Fashion in its development could not be separated from 

the influence of the media. Formerly, film and printed media into the forefront of fashion 

trends troughout the world.Now the role of printed media as if eroded by the presence of 

online media. 

Teenagers are the dominant users of online sites according to some researches. 

This can be used to find the information they need, but reliance on online media makes 

printed media as if abandoned. Actually, the competition among the media is good for the 

community because of media competing to display content of a quality that people are 

motivated to consume the media. 

School modeling in Colour Models Management system requires a knowledge 

and insight to improve performance. This makes the respondent require The media to 

highlight what’s important to them based on their personal identity. 

In this research shows that motivation is very influential for individuals in 

treatment of printed media. Statistical analysis proved that the motivation greatly affects 

the relationship between media usage and information satisfaction. They are interrelated 

symptoms and determine, if missing one of the element, will greatly affect the others 

element. 
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Pendahuluan  

Busana adalah salah satu kebutuhan primer manusia.Sebagai kebutuhan 

primer tentu busana menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia secara 

umum.Faktor pentingnya busana membuat perkembangannya  terkesan begitu 

cepat sehingga tren mode busana bisa terus berganti setiap tahunnya. Penyebaran 

tren mode busan tersebut merupakan andil dari media massa yang mampu 

menjangkau cakupan yang cukup luas dalam waktu singkat. 

Salah satu lapisan masyarakat yang paling peka terhadap perkembangan 

busana atau mode adalah mereka yang berada di usia remaja. Ciri remaja yang 

masih labil dan dalam pencarian jati diri membuat mereka ingin meniru apa yang 

teman sebaya mereka pakai dan lakukan. Hal ini membuat remaja seperti 

memiliki kesamaan dalam bertindak  dan bertingkah laku, termasuk didalamnya 

gaya berpakaian. Kondisi ini menumbuhkan motivasi mereka untuk mencari tahu 

informasi mode yang sesuai dengan kepribadiannya. Dalam hal ini media massa 

menjadi aspek penting dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang dunia mode. 

Fakta bahwa remaja adalah pengguna dominan situs online adalah sebuah 

paparan riset dari Kemenkominfo pada tahun 2014 lalu bahwa 79,5% pengguna 

internet dan pengakses portal online adalah remaja. Namun ternyata bahwa masih 

banyak media cetak yang juga menyajikan informasi mode remaja seperti majalah 

Gadis, Kawanku maupun surat kabar dan tabloid semisal Kompas dan Nova yang 

tak jarang mengupas mode remaja. Hal ini menimbulkan tanya bagaimana peran 

media cetak dalam memenuhi kebutuhan informasi mode busana bagi para remaja 

di era internet sekarang ini. 

Dari fakta diatas, dalam hubungannya dengan motivasi remaja dalam 

membaca media cetak sesuai dengan fungsi identitas personalnya, diadakan 

penelitian di lembaga kursus modeling Colour Models Management Asmat Pro 

Yogyakarta dengan responden remaja anggota CMM Asmat Pro yang berusia 12 

sampai 21 tahun. Sebagai calon model, siswa CMM Asmat Pro tentu mempunyai 

Orientasi Personal yang jelas yaitu ingin menjadi model.Hal ini memudahkan 

mereka untuk memilih media yang bisa mendukung atau meninjolkan sesuatu 

yang ada pada dirinya yaitu modeling. 
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Colour Models management dipilih karena sudah berpengalaman dalam 

melahirkan model-model berprestasi khusunya di wilayah Yogyakarta. Sejak 

berdiri pada 22 April 1992 sudah banyak melahirkan model-model handal dan 

berpengalaman mengikuti dan memenangkan berbagai lomba serta bermitra 

dengan banyak perusahaan, media dan organisasi lain yang terkait mode yang 

berskala lokal maupun nasional. 

 

Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pola penggunaan media massa khusunya media cetak untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dunia mode di kalangan remaja anggota 

Colour Models Management? 

b. Adakah hubungan antara motivasi membaca berdasarkan orientasi personal 

dengan tingkat kepuasan informasi mode yang diperoleh dari media massa 

khususnya media cetak bagi remaja anggota Colour Models Management? 

 

Tujuan Penelitian 

a. Untuk memperoleh gambaran secara deskriptif tentang pola penggunaan dan 

pemilihan media massa khususnya media cetak untuk memenuhi kebutuhan 

informasi mode di kalangan remaja anggota Colour Models Management 

b. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi membaca berdasarkan orientasi 

personal dengan tingkat kepuasan informasi mode yang diperoleh dari media 

massa khususnya media cetaak bagi remaja anggota Colour Models 

Management. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Media Massa 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau 

perantara. Massa berasal dari Bahasa Inggris yaitu Mass yang berarti kelompok 

atau kumpulan. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau 

alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain 

(Soehadi,1978: 38). Agee, dalam Ardianto mengatakan “Media Massa yaitu 

saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa.Media 
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Massa secara pasti memengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak.Budaya, sosial 

dan politik dipengaruhi oleh media” (Ardianto, 2007: 58). Media massa sendiri 

mempunyai beberapa bentuk seperti media cetak, media elektronik dan internet. 

Hal ini seperti pendapat Nurudin, “Media massa bentuknya antara lain media 

elektronik (televisi, radio), media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), buku, film. 

Dalam perkembangan komunikasi massa yang sudah sangat modern ini, ada satu 

perkembangan tentang media massa yakni ditemukannya internet” (Nurudin, 

2007: 5). 

Media cetak terdiri dari surat kabar, majalah dan tabloid. Ketiganya 

mempunyai pengertian dan karakteristik yang berbeda-beda. Menurut pendapat 

Unong Uchjana Effendy, surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat 

laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat 

umum, isinya termasa/aktual, mengenal apa saja diseluruh dunia yang 

mengandung nilai-nilai untuk diketahui khalayak pembaca (Effendy, 1993: 241). 

Majalah menurut pendapat M. Romli adalah format penerbitan pers 

berukuran kertas  kuarto, folio, atau setengah tabloid. Ada juga yang berukuran 

buku atau setengah kuarto (mini magazine). Umumnya mingguan, dwi  mingguan, 

bulanan atau terbit berkala (periodik), dengan segmen berita khusus seperti 

politik, ekonomi, hiburan, agama, ataupun umum (Romli, 2008: 84) 

Tabloid menurut Kurniawan Junaedhie dalam buku Ensiklopedi Pers 

Indonesia, adalah surat kabar yang terbit dengan ukuran setengah dari ukuran 

surat kabar biasa (Junaedhie, 1991: 260). Tabloid biasanya disajikan dengan 

bahasa yang khas dengan bahasan yang ringan seperti fashion, kriminal, seks dan 

sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum 

 

2. Motivasi dan Kepuasan Informasi 

Terpaan media massa cenderung membawa ketergantungan bagi 

pembacanya dalam pemenuhan informasi yang dibutuhkan. Pada dasarnya hal ini 

terjadi karena dilandasi oleh motivasi pembaca dalam memperlakukan media. 

“dalam konsep motif, tercermin pula suatu pengertian bahwa dalam perilaku 

individu  tersebut diarahkan kepada suatu tujuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
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bahwa motif itu merupakan suatu tenaga (dorongan, alasan, kemauan) dari dalam 

individu yang menyebabkan berbuat/bertindak, dimana perbuatannyadiarahkan 

kepada suatu tujuan yang hendak dicapainya (Pasaribu, 1989: 49). Motivasi 

menurut Sondag P. Siagian terdiri dari tiga komponen utama yaitu kebutuhan, 

dorongan dan tujuan (Siagian, 2012: 9). 

Fraser Bond dalam buku Pengantar Jurnalistik karya Kustadi Suhandang 

menjabarkan beberapa motivasi masyarakat untuk membaca antara lain : 

a. Banyak orang membaca karena dorongan gossip, mereka ingin serba 

tahu atau mungkin dianggap serba tahu. 

b. Banyak orang membaca untuk mendapat keterangan yang pasti, 

mereka mencari pengetahuan dengan memperkaya dirinya sendiri 

secara individual atau memanjakan dirinya sendiri dalam bidang bisnis 

atau keahlian. 

c. Banyak orang menyenangi buku, majalah atau surat kabar untuk 

mendapatkan inspirasi, pendidikan, bimbingan, dan apa yang mereka 

sebut “hiburan”. Mereka mendapatkan informasi dari kegairahan 

hidupnya dengan membaca. 

d. Beberapa orang membaca untuk estetika kenikmatan. Mereka 

membaca buku, majalah, surat kabar karena gaya isinya yang banyak. 

e. Beberapa orang membaca untuk rileks. Golongan-golongan ini 

meliputi pekerja-pekerja otak yang ingion mengistirahatkan pikiranya 

dengan secuil humor atau teka-teki. 

f. Sebagian pembaca, membaca sebagai pelarian. Mereka ingin 

meninggalkan kehidupan sehari-hari yang menjemukan dengan 

memasuki dunia khayal yang menarik (Suhandang, 1978: 55) 

Setiap individu punya sikap tersendiri bagaimana memperlakukan 

media.Ada yang menjadikannya sebagai sumber informasi, ada pula yang 

menjadikannya sebagai hiburan atau obat jenuh. Hal ini pada dasarnya merupakan 

cerminan dari kebutuhan yang ada dalam diri seseorang dalam mencapai tujuan 

tertentu. Kebutuhan adalah setiap kekurangan yang ada pada individu, baik yang 

merupakan kegemaran atau kecenderungan fisiologis, prasyarat-prasyarat untuk 
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terus hidup atau untuk penyesuaian optimal terhadap lingkungan (Newcomb, 

1981: 35). Ada berbagai kebutuhan yang dipuaskan oleh media massa, pada saat 

yang sama, kebutuhan-kebutuhan ini dapat dipuaskan oleh sumber-sumber lain 

selain media massa (Rakhmat, 2005: 207). 

Kepuasan informasi dapat ditentukan oleh dua hal yang saling berkait. Hal 

pertama yaitu sejauh mana tingkat kebutuhan informasi sesuai dengan orientasi 

untuk mencapai tujuan tertentu dalam memperlakukan media. Kedua, sejauh 

mana media mampu memberikan keseimbangan pemberitaan yang dibutuhkan 

oleh khalayak. Apabila keduanya mempunyai titik temu maka kepuasan informasi 

relative akan tercapai.  

Namun dalam hubungannya dengan pemuasan kebutuhan (need 

gratification) oleh media, peneliti komunikasi pun tidak menunjukkan 

kesepakatan (Rakhmat, 2005: 208).  

 

3. Uses And Gratification 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan teori Uses and Gratification. 

Pada pendekatan ini permasalahan utamanya bukanlah pada bagaimana media 

mengubah sikap dan perilaku khalayak yang aktif, yang sengaja menggunakan 

media untuk mencapai tujuan khusus (Effendy, 2000: 289). Dalam pendekatan ini, 

khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya, 

karena khalayak dalam hal ini remaja memiliki motif-motif tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan informasi di bidang mode. Pendekatan ini ingin menelaah 

fungsi media dari sudut pandang khalayak yaitu penggunaan media yang 

berkaitan dengan perilaku media khalayak serta gratifikasi atau kepuasan yang 

diperoleh dari penggunaan media tersebut. Pendekatan Uses and Gratification 

menempatkan khalayak sebagai titik fokus atau pusat penelitian. Model ini 

mengasumsikan bahwa keterlibatan masyarakat di dalam media massa karena di 

pengaruhi oleh lingkungan sosialnya, karena dari lingkungan sosialnya inilah 

kebutuhan manusia terciptakan melalui interaksi sosial berdasarkan orientasi 

kebutuhannya. 
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Menurut Elihu Katz, Jay G Blumer dan Michael Gurevitch, Uses and 

Gratification meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang 

menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang 

membawa pada pola terpaan media yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan 

lain dan menimbulkan pemenuhan akibat-akibat lain. Asumsi-asumsi dasar dari 

teori ini adalah: 

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

massadiasumsikan mempunyai tujuan. 

b. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhandengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. 

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

kebutuhannya.Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah bagian dari 

rentangan kebutuhan manusia yanglebih luas. Bagaimana kebutuhan ini 

terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantungkepada perilaku khalayak 

yang bersangkutan. 

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

anggotakhalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motifpada situasi-situasi tertentu. 

e. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum 

diteliti lebihdahulu orientasi (Rakhmat, 2005: 205). 

Kepuasan yang telah diperoleh selanjutnya akan menimbulkan suatu 

tindakan tertentu. Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari informasi yang 

telah dipenuhi oleh suatu media yang cenderung berubah-ubah disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang mengikutinya. Selain itu, seseorang dalam 

melakukan tindakan akan dipengaruhi oleh lingkungan dan kelompok rujukan 

(group of reference) yang ikut mempengaruhi tindakan mereka. Lingkungan ini 

akan mempengaruhi mereka dalam menggunakan media. Dari kegiatan membaca 

surat kabar, melihat televisi, mendengarkan siaran radio, dan membaca novel, 

secara psikologis tentunya memperoleh kepuasan dalam menggunakan media, 

betapapun kecilnya pemuasan tersebut. Faktor lingkungan amat dominan pada 

seseorang dalam mempertahankan suatu terpaan media, akan tetapi untuk 
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kelanjutan terpaan media tersebut memerlukan motif dan pemuasannya. 

Seseorang akan mencari media yang menyajikan sesuatu hal yang penting dalam 

kehidupannya, pekerjaannya dan lingkungannya. Dengan adanya sajian media 

massa yang menyangkut orientasi personalnya, maka informasi tersebut akan 

diikuti dengan seksama. Keputusan penggunaan media tertentu berhubungan 

dengan faktor kepuasan (kondisi psikologis) yang diperoleh dari media tersebut. 

Berdasar pada teori yang ada, Jalaluddin Rakhmat dalam buku Metode 

Penelitian Komunikasi pada tahun 2009 menggambarkan skema Uses and 

Gratification sebagai berikut : 

  

 Antiseden                  Motif                   Penggunaan Media                   Efek 

- V. Individual     - Kognitif    - Jumlah Isi   - Dependensi 

- V. Lingkungan    - Diversi               - Macam Isi   - Pengetahuan 

                            -Personal Identity   - Hubungan dengan isi  -Kepuasan 

 

Sumber : Buku Metode Penelitian Komunikasi karya Jalaluddin Rakhmat hal. 65 

 

Variabel antiseden meliputi faktor psikologis dan sosiologis yang 

mempengaruhi munculnya motivasi penggunaan media massa sehingga situasi 

psikologis dan sosiologis sangat berpengaruh dalam pola perlakuan khalayak 

terhadap media massa. Jadi motivasi mempergunakan media massa baik cetak 

maupun elektronik sangat dipengaruhi oleh psikologi khalayak itu sendiri dan 

juga lingkungan sosialnya. Efek didefinisikan sebagai situasi ketika kebutuhan 

itu terpenuhi. Jadi dalam metode Uses and Gratification, efek khususnya 

kepuasan identik dengan situasi psikologis ketika kebutuhan informasinya 

terpenuhi dari media massa. 

Metodologi Penelitian 

Metode merupakan syarat mutlak sebagai dasar pengerjaan untuk 

memahami objek penelitian. “Metodologi adalah usaha menemukan, 
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mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yang dilakukan dengan 

metode tertentu” (Hadi, 2000: 63). 

a. Tipe Penelitian 

Sesuai dengan model penelitiannya, maka untuk menjawab 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya maka tipe penelitian 

ini adalah Explanatory research atau penelitian penjelasan. 

Menurut Masri Singarambun, “ Apabila peneliti menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui hipotesa, maka 

penelitian tersebut dinamakan penelitian penjelasan (explanatory 

research)” (Singarambun, 1995: 5). Dalam penelitian ini ada 3 

variabel yang diteliti keterhubungannya yaitu motivasi membaca 

media cetak, penggunaan media dan kepuasan informasi yang 

didapat. Masing-masing variabel berhubungan secara simultan dan 

akan akan diuji secara statistik untuk mengetahui signifikansinya. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Yogyakarta 

terutama di Colour Models Management. Hal ini diambil karena 

mempertimbangkan ketersediaan unit-unit penelitian yang 

dibutuhkan dalam penelitian berbasis model Uses and 

Gratification. Colour Models Management sebagai gambaran 

kelompok sosial yang eksistensinya sangat membutuhkan peran 

media massa dalam memenuhi kebutuhan informasinya terutama 

tentang mode sebagai acuan dan referensi dalam proses 

pembelajaran di bidang modeling. 

Motivasi mempergunakan media didasari oleh kepentingan 

identitas personal yaitu untuk menonjolkan atau memperkuat 

sesuatu yang penting dalam hidupnya dan situasi khalayak itu 

sendiri. Informasi tentang mode yang diperoleh dari media 

merupakan referensi dalam pengaktualisasian diri dalam profesi 

yang dipilihnya yaitu dunia modeling. 
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c. Metode Penarikan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

anggota Colour Models Management berusia 12 sampai 21 

tahun. Menurut F.J. Monks remaja  adalah usia masih berkisar 

antara 12 sampai 21 tahun (Monks, 2001 : 21). 

2. Teknik Sampling 

Karena jumlah populasi yang relatif kecil, maka dalam 

penelitian ini diputuskan untuk mengambil seluruh populasi 

sebagai responden. “Untuk populasi 10 – 100 orang 

seyogyanya diambil 100%” (Kartono,1980 : 135). Karena 

anggota remaja Colour Models Management 21 orang maka 

akan diambil seluruhnya. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan 

dengan beberapa teknik yang saling mendukung dan melengkapi. 

1. Kuisioner 

Kuisioner adalah teknik penggalian data secara 

langsung kepada responden dengan cara mengajukan 

beberapa daftar pertanyaan tertulis, sehingga data yang 

dibutuhkan diperoleh langsung dari sumbernya. “tujuan 

pokok pembuatan kuisioner adalah untuk memperoleh 

informasi yang relevan dengan tujuan servei dan 

memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas 

setinggi mungkin” (Singarambun, 1995 : 175). Didalam 

kuisioner akan dijabarkan pertanyaan sesuai dengan 

kebutuhan data-data untuk variabel yang diteliti dan 

hasilnya merupakan dasar penelitian kuantitatif. 
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2. Kepustakaan dan Dokumentasi 

Data ini diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang telah ada. Data dapat diperoleh dari 

perpustakaan, jurnal dan penelitian terdahulu. 

e. Teknik Analisis 

Analisis dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat 

sejauh mana hubungan antar variabel yang diteliti. Untuk lebih 

sistematis didalam proses analisis maka perlu untuk menetapkan 

tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu menghubungkan : 

- Variabel  Antiseden dengan Variabel Independen 

- Variabel Independen dengan Variabel Dependen 

- Variabel Anteseden dengan Variabel Dependen 

Untuk mengetahui keterhubungan antar variabel tersebut 

maka akan digunakan pearson correlation. Pearson correlation 

adalah statistik bivariatyang mengandung tingkat hubungan linear 

diantara dua variabel kuantitatif 

Selanjutnya pengukuran keterhubungan variabel-variabel 

tersebut akan menggunakan software SPSS dengan langkah 

sebagai berikut : 

a. Mengukur secara statistik dengan tabulasi silang antar 

variabel. Ini sebagai langkah awal penyajian data 

sebelum diuji signifikansinya. 

b. Mengukur signifikansi hubungan antar variabel dengan 

program SPSS untuk mengetahui signifikansinya secara 

statistik. 

Analisis Data 

1. Pola Penggunaan Media 

Jalaluddin Rakhmat mengatakan pola penggunaan merupakan waktu 

yangdigunakan dalam berbagai media, jenis, isi media yang dikonsumsi, dan 

berbagai hubungan antaraindividu konsumen media dengan isi media yang 
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dikonsumsi atau dengan media secarakeseluruhan. Indikatornya yaitu: 

frekuensi penggunaan media, intesitas penggunaan media (Rakhmat, 

Jalaluddin, 2009 : 66). 

Pola penggunaan majalah yang didapat dari kuisioner akan di jabarkan 

dalam bentuk beberapa tabel dengan penjelasan sesuai porsinya. 

 

TABEL I 

JENIS MEDIA CETAK YANG DIGUNAKAN 

 

 

 

 

 

 

         Sumber : Kuisioner no. 14 

 

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa mayoritas responden atau 

95% responden dalam mencari informasi mode yang bersumber dari media 

cetak menggunakan majalah dan surat kabar/tabloid. 

 

TABEL II 

MEDIA YANG DIGUNAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Sumber:Kuisioner no.15 

 

No. Jenis Media Jumlah Presentase 

1. 

2. 

3. 

Majalah dan Surat Kabar/Tabloid 

Majalah  

Surat kabar/ tabloid 

20 

1 

0 

95% 

5% 

0% 

 Jumlah 21 100% 

NO. Nama Media Jumlah Pembaca 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

13 

Aneka  

Gadis 

Kawanku 

Men’s Health 

L-Men Magz 

Elle  

Vogue 

Cosmo Girl 

Go Girl 

Gaul 

Nova 

Kompas 

Harian Jogja 

6 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

12 

4 

4 

1 
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Dari data tabel diatas terdapat 13 nama media yang digunakan 

responden dalam mencari informasi mode di media cetak. dari 13 nama media 

terdapat 9 nama majalah, 2 tabloid, dan 2 surat kabar.Dari sini terlihat bahwa 

majalah lebih disukai daripada tabloid/surat kabar sebagai sumber informasi 

mode. 

TABELIII 

JUMLAH KONSUMSI MEDIA 

 

 

Sumber: kuisioner no.15 

 

Sebagian besar responden ternyata mempunyai intensitas membaca 

yang rendah. Terbukti bahwa 67% hanya membaca 1 sampai 2 media untuk 

mencari informasi tentang dunia mode remaja. Sementara 7 responden 

membaca 3 sampai 4 media untuk memenuhi informasi di bidang mode. 

 

TABELIV 

FREKUENSI MEMBACA MAJALAH 

 

No. Frekuensi Membaca Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

5-7 kali 

3-4 kali 

1-2 kali 

0 

0 

21 

0% 

0% 

100% 

 Jumlah  21 100% 

             Sumber: Kuisioner no. 19 

 

Semua responden menyatakan membaca majalah hanya 1 sampai 2 

kali dalam seminggu, tidak ada satupun yang melebihi jumlah itu. Hal ini 

berkaitan dengan terbitnya majalah yang mereka baca. 

 

 

 

 

 

 

NO. Jumlah Media Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

5-6 media 

3-4 media 

1-2 media 

0 

7 

14 

0% 

33% 

67% 

 Jumlah  21 100% 
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TABEL V 

FREKUENSI MEMBACA SURATKABAR/TABLOID 

 

 

 

 

 

 

                                         Sumber: Kuisioner no. 23 

 

Jawaban responden untuk mengukur frekuensi membaca tabloid/surat 

kabar ternyata hampir sama dengan jawaban responden tentang frekuensi 

membaca majalah.Responden hanya membaca 1 sampai 2 media dalam 1 

minggu. 

 

2. Hubungan Motivasi Membaca dengan Kepuasan Memperoleh Informasi 

Mode 

Dalam menjawab rumusan masalah yang kedua, data diperoleh dari 

kesimpulan variabel motivasi membaca dan kesimpulan variabel kepuasan 

informasi.Lalu akan digunakan tabulasi silang antara dua variable tersebut dan 

diukur hubungannya dengan Chi Square Test 

 

TABEL VI 

KATEGORI VARIABEL MOTIVASI 

 

No. Kategori Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

3 

3 

15 

14% 

14% 

72% 

 Jumlah 21 100% 

                   Sumber: Kuisioner no 10, 11, 12, 13 

Dari tabel diatas didapat data bahwa 3 orang responden mempunyai 

motivasi membaca media cetak yang tinggi, 3 responden motivasi sedang dan 

15 responden mempunyai mtivasi membaca yang rendah. 

 

 

 

No. Frekuensi Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

5-7 kali 

3-4 kali 

1-2 kali 

0 

1 

20 

0% 

5% 

95% 

 Jumlah 21 100% 
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TABELVII 

KATEGORI SKOR KEPUASAN INFORMASI 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: kuisioner no. 24, 25, 26,27, 28, 29 

 

Dari tabel diatas terdapat data bahwa dari 21 responden terdapat 2 

responden memiliki kepuasan yang tinggi, 9 responden sedang dan 10 

responden memiliki kepuasan yang rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 21 responden, ada dua responden 

yang mempunyai motivasi membaca tinggi dan kepuasan informasi yang 

No. Kategori Nilai Jumlah  Persentase  

1. 

2. 

3. 

Tinggi 

Sedang 

Rendah  

2 

9 

10 

10% 

43% 

47% 

 Jumlah  21 100% 

Tabel VIII 

motivasi membaca * kepuasan informasi Crosstabulation 

 

Count      

  kepuasan informasi 

Total   rendah sedang tinggi 

motivasi membaca rendah 9 6 0 15 

sedang 1 2 0 3 

tinggi 0 1 2 3 

Total 10 9 2 21 

Chi-Square Tests 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14.529
a
 4 .006 

Likelihood Ratio 11.667 4 .020 

Linear-by-Linear 

Association 
8.286 1 .004 

N of Valid Cases 21   

a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is .29. 
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tinggi pula, sementara seorang responden dengan motivasi yang tinggi 

mempunyai kepuasan informasi yang sedang. Dari tiga responden dengan 

tingkat motivasi membaca yang sedang ternyata ada dua yang mempunyai 

tingkat kepuasan yang juga sedang, sedangkan seorang responden dengan 

motivasi sedang, kepuasan yang diperoleh rendah. Lima belas responden 

dengan motivasi yang rendah, terdapat enam responden mendapat kepuasan 

sedang dan 9 lainnya kepuasan yang diperoleh juga rendah. 

Dalam Chi Square Test terhadap dua variabel yang disilangkan pada df 

4 juga terdapat nilai hitung sebesar 14.529 dan nilai signifikansi sebesar 0.006. 

jika H0 ditentukan tidak ada hubungan signifikan antara motivasi membaca 

media cetak dengan kepuasan informasi mode yang didapat, dengan nilai 

hitung 14.529 > 9.488 dan 0.006 < 0.05 maka dipastikan H0 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi 

membaca media cetak dengan tingkat kepuasan informasi mode.Hal ini 

sekaligus menjawab salah satu rumusan masalah yang telah tertulis di Bab 

Pendahuluan 

Kesimpulan 

Setelah diadakan analisa data baik dengan metode Tabulasi silang 

antar variabel, Chi Square Test dan Korelasi Pearson, maka ada beberapa 

kesimpulan yang perlu dikemukakan antara lain: 

a. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dunia mode khusunya di media 

cetak, ternyata responden lebih menyukai membaca majalah dibanding 

tabloid/ surat kabar. Dalam tabel media yang digunakan, dari 13 nama 

media, 9 diantaranya adalah majalah, 2 adalah tabloid dan 2 adalah surat 

kabar. 

b. Setelah diadakan uji statistik dengan menggunakan software SPSS, 

terbukti ada hubungan yang signifikan antara variabel anteseden dengan 

variabel independen dan dependen juga antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 
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c. Data-data pada bab analisis data membuktikan hipotesa bahwa adanya 

motivasi personal sesuai latar belakang sosiologis dan psikologis sebagai 

anggota Colour model management yang mengakibatkan kesamaan pola 

penggunaan media. Dari data statistik yang diujikan lewat metode tabulasi 

silang, Chi Square Test dan Uji Korelasi Pearson terbukti ada hubungan 

yang signifikan antara motivasi membaca media cetak dengan tingkat 

kepuasan yang diperoleh. 

Saran 

a. Secara metodologis, penelitian ini masih terdapat kelemahan-

kelemahan baik dalam penerapan taupun ketidakmampuan 

mengakomodasi secara utuh unsur-unsur variabel yang sebenarnya 

dari variabel anteseden, variabel independen maupun variabel 

dependen. Apabila ada penelitian lagi tentang kepuasan informasi di 

media cetak, disarankan untuk lebih menggali unsur-unsur semua 

variabel secara lebih kompleks dan lengkap sehingga validitas 

konstruk data-data yang diperlukan benar-benar terpenuhi. 

b. Motivasi membaca media cetak yang rendah menunjukkan adanya 

ketertinggalan antara media cetak dengan media lain seperti media 

online yang kini maju pesat. Hal ini tentu harus menjadi pemacu bagi 

pelaku industri media cetak untuk kembali bersaing menyajikan 

informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat 

karena media yang mampu memenuhi kebutuhan informasi sajalah 

yang akan terus bertahan didalam era industri media yang 

persaingannya semakin komplek dan ketat. 
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