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ABSTRAK 

Audience adalah individu yang aktif dan menggunakan media yang sesuai 
dengan kebutuhannya. Didasari ulch asumsi ini. maka dalam menggunakan media 
massa-pull, individu akan selektif memilih media yang dapat memenuhi 

kebutuhannya. Dengan adanya berbagai jenis pilihan sura! kabar, individu akan 
mclakukall sdeksi dan kemudian m<.:milih salah salu Sunil Kabar yang ada 1I1lluk 
memenuhi kebutuhannya. Diantara pili han itu teTdapa! Surat KabaT Memorandum. 
Tempi apakah sebenamya motif yang mendasari audience di dalam memilih untuk 
memhaca surat kabar Memmandum dan hukan surat kahal' yang lain dan 
bagaimanakah hubungannya dengan penggunaan Sural Kabar tersebut apabila 
tingkat pemlidikan menjadi faktor yang turu! diperhilungkan. 

TUJuan dari pendihan 1111 adalah untuk mengetahui mo!it:mntif yang 
mendasari seseorang memilih untuk membaca sura! kabar Memorandum, 
hubungannya dcngan pcnggunaan Memorandum dan pcngaruh lingkal pcndidikan 
dalarn hubungall anlara motif dengan penggunaall. Penelltian yang dilakukan adalah 
penelitian survey dengan metode penelilian eksplanatif Landasan Icori yang 
digunakan adalah tcod Uses & G.-alil/calions, dan teori Kategori Sosial. Sam pel 
penelitian yang dipakai adalah cluster banyak tahap. Umt analisisnya adalah 
individu. Jumlah sampeI sebanyak 150 n:spondcn. Teknik analisis data yang 
digunakan adaJah teknik analisis huhungan den gall menggunakan lekl1ik koreJa.si 
partial dan Pearson. 

Dipcrolch ha:;il bahwa dari k.;cmpal molif yang diuji, hanya motif 
surveillance yang memiliki hubungan dengan penggunaan media yang diukur 
melalui indikator frekuensi dan duras!. Selain ilu dikelahui bahwa tingkat 
pendidikan mempengaruhi hubungan amara motif dan penggunaan Memorandum, 
yaitu sebagai variabel penekan. atau dapat dikatakan bahwa hubungan anlara motif 
dengan penggtmaall Memorandum akan st'lI1akin kual bila tingkal pcndidikan 
dimasukkan sebagai variabel aniara (intervening variable). 
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