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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Televisi adalah suatu bentuk budaya populer akhir abad kedua puluh 

sehingga tidak diragukan lagi bila televisi merupakan aktivitas waktu luang 

paling populer di dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Di seluruh 

dunia ini 3,5 milyar jam dihabiskan untuk menonton televisi (Kubeyn dan 

Csikzentmihalyi, 1990:1). Diawali oleh Rajawali Citra Televisi (RCTI) 

pada tahun 1989 dan Surya Citra Televisi (SCTV) pada tahun 1989, saat ini 

mulai tumbuh dan berkembang, baik yang nasional maupun yang lokal 

(Kuswandi, 1996:37). Di Indonesia sendiri industri pertelevisian kini tengah 

berkembang pesat, ditandai dengan beragamnya stasiun televisi swasta yang 

hadir memberikan suguhan variasi tayangan yang dapat memberikan pilihan 

bagi khalayak. Hal ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa televisi masih 

populer dan diminati di Indonesia. Televisi menjadi penting karena 

merupakan satu-satunya media audio visual yang mudah dijangkau oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Survei dari Nielsen mengenai perilaku konsumen digital di Asia 

Tenggara, terutama di Indonesia, mengungkapkan penduduk Indonesia 

menghabiskan rata-rata 14 jam per minggu untuk online di internet atau 

rata-rata 2 jam sehari  
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(http://tekno.kompas.com/read/2011/11/15/14212638/.Survei.Orang.Indones

ia.Hanya.Online.2.Jam.per.Har diakses pada 19 Juni 2014) 

Dari survei tersebut menunjukkan bahwa televisi masih menjadi 

favorit untuk mendapatkan hiburan maupun informasi, bagi masyarakat 

Indonesia dibandingkan dengan internet. Survei ini dapat diperkuat dengan 

pernyataan dari CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada sambutan 

acara Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Rabu 26 Juni 2013. “Masyarakat 

Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 250 juta, sebanyak 95 persen di 

antaranya mendapatkan informasi dari televisi. Kedua, masyarakat 

mendapat informasi dari Internet (30 persen), kemudian berturut-turut radio 

(23 persen) dan cetak (12 persen).” 

http://nasional.kompas.com/read/2013/08/27/1920381/Matikan.Televisimu.

Nak, diakses pada 19 Juni 2014) 

Kini banyak televisi-televisi swasta bermunculan di Indonesia dengan 

beragam sajian tayangan, baik kreatif dari anak negara hingga impor dari 

luar. Salah satunya adalah penayangan drama yang berasal dari negara 

ginseng, Korea Selatan. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa ternyata 

hal ini merupakan hasil dari rangsangan fenomena demam korea yang 

melanda Indonesia, utamanya usia remaja. Peneliti menemukan fakta bila 

awal dari fenomena ini terjadi melalui media jejaring sosial seperti 

Facebook dan Twitter, penggemar budaya dan musik dari Korea itu 

berkumpul dan saling berinteraksi bila memiliki ketertarikan yang sama. 

Pada tahun 2010, peneliti menemukan sebuah komunitas yang berpusat di 
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Yogyakarta bernama United Kpop Lovers Indonesia (UKLI), yang dibentuk 

untuk tujuan mengumpulkan 1.000.000 (satu juta) pengguna Facebook yang 

mendukung dibuatnya sebuah channel khusus K-Pop pada televisi Indonesia 

(https://www.facebook.com/UnitedKpopLoversIndonesia diakses pada 5 

Januari 2015).  

Hal ini menjadi menarik karena ternyata ada beberapa petisi atau 

kampanye sejenis yang bertujuan agar stasiun-stasiun televisi Indonesia mau 

memberikan perhatian lebih kepada mereka dan memberikan mereka 

tayangan-tayangan bernuansa Korea, khususnya drama Korea. Misalnya di 

Facebook, peneliti menemukan semacam petisi atau kampanye yang 

ilakukan dalam bentuk membuat sebuah fanpage yang tujuannya untuk 

mendapatkan “LIKE” sebanyak-banyaknya untuk menandakan bahwa 

jumlah peminat atau pendukung hal yang dipetisikan itu cukup banyak 

sehingga diharapkan pihak televisi dapat mengabulkannya. Berikut 

beberapa contoh fanpage yang dapat peneliti temukan. 
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Gambar 1.1 Facebook Page “Dukung Indosiar Untuk Tetap 

Tayangkan Drama Korea”

 

Sumber: Facebook.com  

 

Gambar 1.2 Facebook Page “Dukung ANTV Untuk Tetap 

Tayangkan Drama Korea” 

 

Sumber: Facebook.com 
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Gambar 1.3  

Facebook Page “Dukung Indosiar Menjadi TV Korea” 

 

Sumber: Facebook.com 

 

Demam Korea atau yang terkenal dengan sebutan Hallyu Wave 

menjadi fenomena yang tidak asing di Indonesia. Jika tahun 2009 fenomena 

ini dipicu dengan kehadiran drama seri Boys Before Flower (BBF). Sejak 

tahun 2010 terlihat bagaimana demam Korea akhirnya menjadi fenomena di 

Surabaya. Pertama kali dapat dilihat animo pengunjung remaja pada acara 

K-Fest, yang merupakan event festival bertema Korea yang pertama di 

Surabaya, yang diadakan oleh mahasiswa Komunikasi Unair pada 18 

Desember 2010 yang lalu. 

Hallyu Wave atau Korean Wave merupakan demam Korea yang 

banyak melanda banyak negara, salah satunya Indonesia, dan fenomena ini 

bermula dengan hadirnya drama-drama Asia yang berasal dari Korea seperti 

Winter Sonata, Endless Love, Full House, Sassy Girl, Jewel In The Palace, 

Boys Before Flower, dan masih banyak lagi. Begitu pula di Indonesia, 
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kehadiran drama-drama tersebut telah banyak mendapat perhatian dan 

penggemar. 

Selama beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah konten budaya 

popular Korea, termasuk drama televisi, film, lagu-lagu pop dan selebriti 

yang terkait, telah memperoleh popularitas besar di Cina, Taiwan, Hong 

Kong, dan Negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sue Jin Lee (2011:86) 

menyebutkan, penetrasi budaya Korea telah berkembang sejak tahun 1997. 

Peran media dan para pekerja media dilakukan melalui pengembangan 

produk media, seperti: drama televisi, film, lagu-lagu pop (K-Pop) dan 

promosi para selebritas. (http://www.jurnas.com/emobile/6/2013-02-

18/234663 diakses pada 5 Januari 2015) 

Awalnya demam Korea terjadi karena adanya liberalisasi media, yang 

menguasai seluruh Asia pada 1990-an. Gelombang Korea telah tampak 

keberadaaanya sekitar tahun 1997, ketika televisi di China, China Central 

Television Station (CCTS) nasional menyiarkan drama televisi Korea 

“What is Love All About?” dan menjadi hit besar.  Menanggapi permintaan 

saat itu, CCTS kembali memberikan program pada tahun 1998 di slot 

prime-time, dan mencatat peringkat tertinggi kedua yang pernah ada dalam 

sejarah televisi China (Heo, 2002). Pada tahun 1999, “Star in My Heart,” 

serial drama televise Korea yanng lain, menjadi hit besar di China dan 

Taiwan. Sejak itu, drama Korea telah cepat diambil airtime di saluran 

televisi di negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, Vietnam 

dan Indonesia, yang melihat permulaan liberalisasi media pada 1990-an. 
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Di akhir tahun 1990-an, sebuah channel televisi musik regional, 

Channel V, yang menampilkan video-video musik Korean pop, 

menciptakan sebuah fanbase K-Pop yang sangat besar di Asia. Khususnya 

boyband H.O.T yang berada di puncak pop chart di China dan Taiwan pada 

1998, mereka sangat populer, bahkan hingga saat band mereka telah bubar 

pada pertengahan 2001, penjualan album mereka masih berlanjut dan 

melejit. Bintang Korean pop telah menjadi ikon budaya. Salah satunya yaitu 

Ahn Jae-wook, yang popularitasnya berada di urutan pertama di China 

melalui polling sebagai The Most Popular Celebrities di tahun 2001. 

Maka dari itu, berdasarkan apa yang telah diungkapkan di atas yang 

mengindikasikan adanya perkembangan drama Korea di Indonesia dewasa 

ini, yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi di Indonesia yang banyak 

diminati penonton, maka peneliti tertarik untuk meneliti motif menonton 

remaja di Surabaya terhadap tayangan drama Korea di televisi.  

Kategori motif menonton yang menjadi acuan adalah kategori motif 

pengkonsumsian media menurut McQuail, Blumber dan Brown yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Motif Informasi 

o Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan 

dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia. 

o Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum. 

o Belajar untuk pendidikan diri sendiri. 

2. Motif Identitas Pribadi 
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o Menentukan model perilaku 

o Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai dalam media. 

o Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

o Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain. 

o Menentukan bahan percakapan dan interaksi sosial 

o Membantu menjalankan peran sosial. 

4. Motif Hiburan 

o Melepaskan diri dari permasalahan 

o Bersantai 

o Menyalurkan emosi (Werner & Tankard, 1997) 

Perilaku aktif dalam memilih isi media sesuai dengan pendekatan uses 

and gratification  menekankan pada “apa yang dilakukan oleh khalayak 

terhadap media”. Pendekatan uses and gratifications ini erat kaitannya 

dengan motif seseorang untuk menggunakan media massa. Konsep ini 

menganggap bahwa khalayaklah yang menentukan pemilihan-pemilihan 

penggunaan isi media diantara banyaknya alternatif yang ditawarkan 

kepadanya. Seseorang menggunakan media massa karena ada faktor 

penyebabnya yakni didorong oleh motif-motif tertentu. Setiap orang 

berbeda dalam memilih media atau pesan yang ingin diketahui dan mana 

yang tidak. 

Dengan berangkatnya penelitian ini dari fenomena Hallyu Wave yang 

sedang terjadi di Indonesia, namun akan berfokus di Surabaya. Alasan 
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peneliti memilih Surabaya adaah karena sebagai ibu kota Propinsi Jawa 

Timur menjadi kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya 

pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk 3.030.890 jiwa dengan luas 

wilayah 326,36 km2 dan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,46 persen 

pada tahun 2010-2011 (Dispendukcapil, 2012). 

Responden yang dipilih adalah remaja di Surabaya, berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan, usia 13-24 tahun, yang pernah menonton drama 

Korea di televisi. Seperti yang sudah diungkap sebelumnya, dalam 4 

(empat) tahun terakhir ini, sejak tahun 2010, komunitas pecinta K-Pop dan 

Korea di Surabaya (KLOSS) telah banyak menunjukkan eksistensinya 

melalui beragam acara festival yang digelarnya secara mandiri setelah 

sukses mengumpulkan massa dalam acara K-Fest, yaitu sebuah festival 

bernuansa Korea yang pertama kali digelar di Surabaya oleh mahasiswa 

ilmu Komunikasi. 

 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah: 

Motif apa sajakah yang dominan dalam menonton Drama Korea di 

televisi oleh remaja Surabaya? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui motif menonton drama Korea di televisi oleh remaja 

Surabaya. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah 

pembendaharaan penelitian mengenai motif menonton yang secara 

khusus meneliti tentang apa yang mendorong para remaja di Surabaya 

menonton drama Korea khususnya di televisi. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi atau masukan 

bagi stasiun-stasiun televisi, terutama yang sekarang sedang 

berlomba-lomba memberikan ruang bagi Drama Korea di televisi 

sehingga dapat memberikan informasi yang bersifat evaluatif bagi 

stasiun-stasiun televisi tersebut. 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MOTIF MENONTON DRAMA ... DESHINTA FIRSTIANA SARI



I - 11 
 

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL 

1.5.1 Teori Uses and Gratifications 

Pendekatan Uses and Gratifications muncul sebagai akibat 

ketidakpuasan para peneliti terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya, yang gagal membuktikan bahwa khalayak langsung 

dapat dipengaruhi oleh media massa. (Dennis McQuail, 1993:133) 

Tingkah laku khalayak secara garis besar dianggap sebagai 

kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan individu. Perilaku 

aktif dalam memilih isi media sesuai dengan pendekatan uses and 

gratification yang menekankan pada “apa yang dilakukan oleh 

khalayak terhadap media”. Konsep ini menganggap bahwa 

khalayaklah yang menentukan pemilihan-pemilihan penggunaan isi 

media diantara banyaknya alternatif yang ditawarkan kepadanya. 

Model ini memulai dengan lingkungan sosial (social 

environment) yang menentukan kebutuhan kita. Lingkungan sosial 

tersebut meliputi ciri-ciri afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian.  

Kebutuhan individual (individual’s needs) dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Cognitive needs, (kebutuhan kognitif) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, 

pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan. 

Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk memahami dan 
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menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran kita 

dan dorongan untuk penyelidikan kita. 

2. Affective needs, (kebutuhan afektif) 

Kebutuhan yang berkaittan dengan peneguhan pengalaman-

pengalaman yang estetis, menyenangkan dan emosional. 

3. Personal integrative needs, (kebutuhan pribadi secara 

integratif) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, 

kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Hal-hal 

tersebut diperoleh dari hasrat akan harga diri. 

4. Social integrative needs, (kebutuhan sosial secara integratif) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak 

denngan keluarga, teman, dan dunia. Hal-hal tersebut 

didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. 

5. Escapist needs, (kebutuhan pelepasan) 

Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan 

tekanan ketegangan, dan hasrat akan keanekaragaman. 

(Onong Uchyana, 2003:294) 

Dasar dari pendekatan ini sebagaimana dikatakan oleh Katz, 

Blumber dan Gurevitch adalah: 

1. Khalayak dianggap aktif artinya bagian terpenting dari 

penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

Artinya khalayak selektif terhadap terpaan pesan. 
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2. Dalam proses komunikasi massa, inisiatif memilih media 

untuk pemuasan kebutuhan yang banyak terletak pada 

anggota khalayak. 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lainnya 

untuk memuaskan kebutuhan khalayaknya. Kebutuhan yang 

dipenuhi media hanyalah bagian dari rentang kebutuhan 

manusia yang lebih luas. Bagaimana kebutuhan itu terpenuhi 

melalui konsumsi media massa amat bergantung kepada 

perilaku khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data 

yang diberikan anggota khalayak, artinya orang dianggap 

cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif 

pada situasi-situasi tertentu. 

5. Penilaian tentang arti cultural dari media massa harus 

ditangguhkan sebelum diteliti terlebih dahulu orientasi 

khalayaknya. (Jay. G Blumber dan Elihu Katz, 1974:29 

dalam Rakhmat, 2005:205) 

 

Pendekatan Uses and Gratifications ini bermula dari pandangan 

perilaku manusia non aktif ke perilaku aktif. Walaupun kita sudah 

melihat pandangan ini ke dalam bidang komunikasi lainnya 

pendekatan non aktif masih menonjol dalam penelitian komunikasi 

massa. 
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Model Uses and Gratifications menunjukkan bahwa yang 

menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah 

perilaku khalayak tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan 

pribadi dan sosial khalayak.  

Pendekatan Uses and Gratifications ini erat kaitannya dengan 

motif seseorang untuk menggunakan media massa. Seseorang 

menggunakan media massa karena ada faktor penyebabnya yakni 

didorong oleh motif-motif tertentu. Setiap orang berbeda dalam 

memilih media atau pesan yang ingin diketahui dan mana yang tidak. 

Perbedaan ini timbul dari faktor-faktor internal dari dalam diri 

khalayak. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perhatian 

tersebut adalah faktor biologis, sosiopsikologis, motif sosiogenesis, 

sikap kebiasaan dan kemauan. (Jalaludin Rakhmat, 1995:205-207) 

Seseorang akan menggunakan media massa jika media massa 

tersebut dapat memenuhi segala kebutuhannya. Ada berbagai 

kebutuhan yang dipuaskan oleh media massa dengan jalan 

menyediakan informasi. Media  massa juga dapat dijadikan sarana 

untuk pengisi waktu, sehingga dapat berguna bagi khalayak. Akan 

tetapi dalam soal kepuasan tergantung dari penafsiran masing-masing 

khalayak dan tentu saja kepuasan yang didapat hanya sebagian dari 

keseluruhan kepuasan yang dimiliki, sebab kepuasan itu juga didapat 

dari sumber-sumber lainnya. 
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1.5.2 Motif Menonton 

Dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan apapun pasti 

didasarkan pada motif-motif tertentu, begitu juga dalam menonton program 

acara televisi. 

Istilah motif berasal dari kata motive atau motif yang berarti dorongan 

yaitu dorongan dalam diri organisme untuk menentukan pilihan-pilihannya 

dari berbagai perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuan (definisi 

objektif). Jadi motif adalah suatu pengertian yang meliputi semua penggerak 

alasan-alasan atau dorongan – dorongan dari dalam diri manusia yang 

menyebabkan ia berbuat sesuatu (Gerungan, 1983:146). Istilah berbuat 

sesuatu tersebut disebabkan adanya tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian 

tujuan itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan. 

 

Fungsi dari motif sendiri adalah: 

1. Motif sebagai pendorong manusia untuk bertindak atau berbuat. 

Motif itu berfungsi sebagai motor yang memberikan energi 

(kekuatan) kepada seseorang untuk melakukkan suatu tugas. 

2. Motif menentukan arah perubahan, yakni kearah perwujudan suatu 

tujuan atau cita-cita. 

3. Motif menyeleksi perbuatan kita, artinya menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang harus dilakukan yang serasi, guna mencapai 

tujuan itu dengan mengesampingkan perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
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(Purwanto, 1996:60) 

Dengan demikian dari ketiga pengertian tersebut, maka dasarnya 

motif itu timbul, karena adanya kebutuhan dengan kata lain motif 

merupakan ciri dari kebutuhan atau motif dapat diidentikkkan dengan 

kebutuhan. 

Dalam penelitian ini menggunakan konsep motif menonton dari Mc 

Quail, Blumber, dan Brown tentang motif pengkonsumsian media yakni: 

i. Motif Informasi, kebutuhan akan informasi yang bisa 

mempengaruhi atau membantu seseorang menyelesaikan sesuatu. 

 Ingin mengetahui informasi tentang kondisi yang berkaitan 

dengan lingkungan terdekat, masyarakat, dan dunia. 

 Ingin mendapatkan petunjuk atau bimbingan menyangkut 

berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal-hal yang berkaitan 

dengn penentuan pilihan. 

ii. Identitas Pribadi atau Psikologi Individu (Personal Identify and 

Individual Psychology), yakni menggunakan media untuk 

memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam 

kehidupan atau situasi khalayak tersendiri, eksplorasi realitas. 

 Ingin menambah rasa percaya diri 

 Mencari penunjang nilai-nilai pribadi 

 Mencari model perilaku 

 Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain 

 Mencari peningkatan akan pemahaman tentang diri sendiri 
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iii. Integrasi dan Interaksi Sosial, menggunakan media untuk 

berhubungan dengan orang lain. 

 Mencari pengetahuan tentang keadaan orang lain; empati 

social 

 Mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan 

rasa memiliki 

 Mencari bahan pembicaraan dengan orang lain dan interaksi 

sosial 

 Membantu menjalankan peran sosial 

iv.  Hiburan (Diversion), kebutuhan akan pelepasan dari rutinitas dan 

masalah, melepaskan tekanan atau emosi dan kebutuhan akan 

hiburan. 

 Bersantai 

 Ingin melepaskan diri dari permasalahan 

 Mengisi waktu luang 

 Mengatasi rasa bosan 

 Mencari kenikmatan jiwa estetis. (McQuail, 1994:72) 

Motif itu akan dapat mempengaruhi manusia dalam melakukan 

aktifitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan kepuasan pada diri individu 

dan motif seseorang dapat berbentuk melalui serangkaian pengalaman 

bersifat konstan meskipun ada kemungkinan berubah. 

Motif merupakan pencerminan motif dan mengaktifkan perilaku. Pada 

umumnya peranan motif dalam segala tingkah laku manusia besar sekali. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MOTIF MENONTON DRAMA ... DESHINTA FIRSTIANA SARI



I - 18 
 

Dan tampak bahwa motif orang pada umumnya banyak rupanya dan pada 

mulanya bersal dari dalam dirinya dan ada yang berasal dari luar dirinya 

(Gerungan, 1991:144) 

 

 

1.5.3 Remaja 

Periode remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak ke periode 

dewasa. Periode ini dianggap sebagai masa yang sangat penting dalam 

kehidupan seseorang khususnya dalam pembentukan kepribadian individu. 

Menurut  Susilowidradini, masa remaja seharusnya dibagi menjadi dua 

masa yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal adalah remaja 

dengan rentang usia 13 tahun hingga 17 tahun, sedangkan remaja akhir 

antara 17 tahun hingga 22 tahun. (Mappiare, 1982:17) 

Biasanya masa remaja disebut dengan masa transisi yang merujuk 

pada masa peralihan dimana ia tidak bisa lagi diakui sebagai anak-anak 

namun keberadaan mereka sebagai orang dewasa juga belum jelas. Pada 

masa seperti ini remaja memiliki kecenderungan untuk senantiasa berubah 

dan tidak stabil yang mana hal ini ditimbulkan oleh ketidakjelasan 

kedudukan. Remaja dalam masa ini merupakan segmen kehidupan yang 

penting dalam siklus perkembangan individu. 

Masa remaja ditandai dengan (1) berkembangnya sikap dependen 

kepada orang tua ke arah independen, (2) minat seksualitas, dan (3) 
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kecenderungan untuk merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilai-nilai 

estetika dan isu-isu moral (Yusuf, 2001:31). 

Erikson (Adams & Gullota, 1983:36-37; Conger, 1977: 92-93) 

berpendapat bahwa remaja merupakan masa berkembangnya identify. 

Identify merupakan vocal point dari pengalaman remaja, Anita E. Woolfolk 

mengartikan identify sebagai “suatu pengorganisasian dorongan-dorongan 

(drives), kemampuan- kemampuan (abilities), keyakinan-keyakinan 

(beliefs), dan pengalaman individu ke dalam citra diri (image of self) yang 

konsisten”. Upaya pengorganisasian ini melibatkan kemampuan untuk 

melibatkan pilihan an pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut 

pekerjaan, orientasi seksual, dan falsafah kehidupan. Kegagalan 

mengintegrasikan semua aspek ini atau kesulitan untuk melakukan pilihan, 

maka remaja akan mengalami kerancuan peran (role  confusion) (Yusuf, 

2001:71). 

Batasan usia yang paling sesuai untuk remaja Indonesia menurut 

Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya Psikologi Remaja adalah antara 

11-24 tahun dan belum menikah. penentuan ini didasari atas pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikukt: 

1. Usia 11 adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder 

mulai nampak (kriteria fisik). 

2. Di banyak masyarakat Indonesia usia 11 tahun sudah dianggap akil 

baligh baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi 

mmeperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). 
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3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan 

jiwa seperti tercapainya puncak perkembangan kognitif (Piaget) maupun 

moral (Kohlberg) (kriteria psikologis) 

Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi 

peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih 

menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh 

sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan 

pendapat sendiri dan sebagainya. Dengan kata lain, yang sampai batas usia 

24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial 

maupun psikologis, masih dapat digolongkan remaja. Golongan ini cukup 

banyak terdapat di Indonesia, terutama dari kalangan masyarakat menengah 

ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal (terutama pendidikan setinggi-

tingginya) untuk mencapai kedewasaa. Tetapi pada kenyataannya banyak 

pula orang yang mencapai kedewasaan sebelum usia tersebut. 

 

 

1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

1.6.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, tipe 

penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian survey. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui motif menonton remaja di 

Surabaya terhadap tayangan drama Korea di televisi. 
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1.6.2 Operasionalisasi Konsep 

Kategori motif individu yang menjadi acuan adalah kategori 

motif pengkonsumsian media menurut McQuail, Blumber dan Brown 

yang dikategorikan sebagai berikut: 

5. Motif Informasi 

o Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan 

dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia. 

o Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum. 

o Belajar untuk pendidikan diri sendiri. 

6. Motif Identitas Pribadi 

o Menentukan model perilaku 

o Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai dalam media. 

o Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. 

7. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

o Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain. 

o Menentukan bahan percakapan dan interaksi sosial 

o Membantu menjalankan peran sosial. 

8. Motif Hiburan 

o Melepaskan diri dari permasalahan 

o Bersantai 

o Menyalurkan emosi (Werner & Tankard, 1997) 
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Untuk mengukur motif ini, metode yang digunakan adalah 

pengskalaan model Likert, dimana responden diberikan daftar 

pernyataan tertutup. Setiap pernyataan akan disediakan jawaban yang 

menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuannya. Pilihan jawaban 

masing-masing pernyataan digolongkan dalam 4 kategori yaitu 

“Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Tidak Setuju” (TS) dan “Sangat 

Tidak Setuju” (STS). Dan masing-masing kategori jawaban tersebut 

diberi skor sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 4 

2. Setuju (S) diberi skor 3 

3. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

4. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

1.6.3 Subyek dan Obyek Penelitian 

1.6.3.1 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah remaja Surabaya yang 

pernah menonton drama Korea di televisi. 

 

1.6.3.2 Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah motif menonton drama 

Korea di televisi oleh remaja Surabaya. 
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1.6.4 Populasi dan Sampel 

1.6.4.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah remaja di Surabaya usia 13 – 24 

tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Karena tidak diketahui berapa jumlah pastinya maka populasi 

termasuk dalam kelompok Infinitive. Sehingga sampel diambil 

berdasarkan rumus populasi infinitive (Nazir, 2004:53) yaitu: 

    n =   
     

  
    

  
 

n =   
               

       
 

 n =       

 

n  = 100 responden 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

    
 

  
 = kurva normal pada tingkat signifikan 0,05 

p = proporsi populasi, jika tidak diketahui gunakan 0,5 

q = 1-p 
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1.6.4.2 Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

purposive sampling, karena peneliti sudah menentukan subjek 

penelitian dengan kriteria tertentu yaitu remaja di Surabaya usia 13 – 

24 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta pernah 

menonton drama Korea di televisi. Teknik ini dilakukan karena 

peneliti tidak mempunyai data pasti untuk menentukan individu yang 

termasuk dalam kategori yang termasuk dalam responden penelitian. 

Menurut Aaker (1995, p.1993) bahwa ukuran sampel dapat 

ditentukan dengan menggunakan teknik stastistik atau melalui 

metode ad hoc. Seymor Sudman yang dikutip dari Aaker (1995, 

p.393) yaitu bahwa Sudman menganjurkan bahwa sampel 

seharusnya cukup besar untuk dibagi ke dalam kelompok-kelompok, 

setiap kelompok minimal ukuran sampel 100 orang atau lebih. Atas 

saran tersebut, maka populasi untuk penelitian ini dianggap sama 

atau satu kelompok saja sehingga ukuran sampel yang diteliti adalah 

100 orang. 

 

1.6.5 Unit Analisis 

Unit penelitian ini adalah individu-individu remaja di Surabaya 

yang berusia 13 – 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, 

serta pernah menonton drama Korea di Televisi. 
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1.6.6 Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data penelitian ini adalah data yang 

diperoleh langsung di lapangan melalui penyebaran kuisioner kepada 

para responden yang berisi daftar pertanyaan tertutup. Data primer ini 

merupakan jawaban dari responden tentang motif menonton remaja di 

Surabaya terhadap tayangan drama Korea di televisi. 

 

1.6.7 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan 

adalah kuesioner. Menurut pendapat Suharsimi Arikunto (1998:42), 

kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Tujuan pokok dari pembuatan 

kuesioner adalah untuk memperoleh  informasi yang relevan dengan 

tujuan penelitian, dan memperoleh informasi dengan reabilitas dan 

validitas setinggi mungkin (Singarimbun, 1989:175). 

 

1.6.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1.6.8.1 Teknik Pengolahan Data 

a. Pembuatan Kode (Coding) 

Coding dalam penelitian ini dilakukan sebagai usaha 

menyederhanakan data yaitu dengan memberi simbol 
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angka pada masing-masing kategori jawaban dari seluruh 

responden. 

1.6.8.2 Teknik Analisa Data 

Analisa data diperoleh dari data kuantitatif yang telah 

diperoleh dari hasil temuan di lapangan yang kemudian 

diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan secara teoritik. 

Analisa dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang 

relevan guna membantu dalam menjawab perumusan 

masalah, penelitian dan analisa data juga dikaitkan  hasil 

penelitian lain sebelumnya yang sejenis. 
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