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ABSTRAK 

 Penelitian ini merupakan penelitian mengenai motif penggunaan media oleh 

perempuan, khususnya perempuan menikah, dalam membaca rubrik ‘Anda & Anak’ 

pada taboid Nova di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motif 

membaca rubrik ‘Anda & Anak’ di tabloid Nova pada perempuan menikah di 

Surabaya. Alasan peneliti memilih topik ini adalah karena peran surat kabar saat ini 

yang cenderung ditinggalkan oleh pembacanya. Hal ini dibuktikan oleh hasil survey 

Nielsen Media Reserch yang menyebutkan bahwa penggunaan media cetak mengalami 

penurunan. Sedangkan, hasil survei lain oleh MARS Indonesia, menunjukkan bahwa 

masih tingginya minat perempuan dalam membaca tabloid. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan motif membaca rubrik ‘Anda & Anak’ di 

tabloid Nova pada perempuan menikah di Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratifications yang beranggapan 

bahwa khalayak media dianggap aktif dalam menggunakan media berdasarkan motif-

motif tertentu yang melatarbelakanginya. Pengukuran motif dilakukan dengan 

menggunakan tabel frekuensi dan tabulasi silang terhadap motif Surveillance, Personal 

Identity, Personal Relationship, dan Diversion. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode 

survey dengan jumlah responden 100 orang. 

Kata Kunci: Motif, Perempuan Menikah, Rubrik Anda & Anak, Tabloid Nova, 

Surabaya. 
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PENDAHULUAN 

 Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui motif perempuan menikah di 

Surabaya dalam membaca rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, karena peneliti ingin 

mendapatkan gambaran mengenai motif perempuan menikah di Surabaya dalam 

membaca rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova. Alasan peneliti memilih topik ini 

karena di zaman sekarang, pengguanaan media massa cetak seperti tabloid semakin 

menurun. Hasil survey dari Nielsen Media Research mengatakan bahwa angka 

pengkonsumsi media cetak semakin menurun secara signifikan. Perkembangan media 

massa elektronik yang menyebabkan semua informasi dapat diakses dengan mudah dan 

cepat, membuat pamor dari media cetak menurun. Namun dengan perkembangan 

media massa elektronik sekarang ini, masih ada beberapa masyarakat yang 

menggunakan media massa untuk mendapatkan informasi, salah contoh media massa 

tersebut adalah tabloid. Bahkan menurut hasil survey dari Nielsen Media Research, di 

antara berbagai macam media cetak (koran, majalah, dan tabloid), tabloid merupakan 

media cetak yang mengalami penurunan penggunaan paling sedikit (dari 20% menjadi 

13%). 

Hasil survey yang dilakukan oleh Nielsen Media Research pada tahun 2010, 

mengatakan bahwa rata-rata perempuan dari berbagai usia cenderung lebih banyak 

mengkonsumsi tabloid, khususnya pada rubrik lifestyle dan entertainment. Namun 

dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa ibu rumah tangga lebih cenderung untuk 

menkonsumsi televisi, sedangkan wanita pekerja lebih banyak mengkonsumsi tabloid 

dan majalah. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui motif apa yang mendasari 

perempuan menikah dalam membaca tabloid. 

Motif adalah dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang 

berasal dari dalam individu untuk melakukan sesuatu yang timbul karena adanya 

kebutuhan. Adanya kebutuhan ini yang memotivasi adanya tindakan. Motif-motif yang 



timbul pada masing-masing individu merupakan faktor bawaan atau gabungan antara 

faktor bawaan dan pengalaman yang disebabkan oleh banyaknya kebutuhan-kebutuhan 

yang dimiliki oleh individu tersebut (As’ad dalam Yanti, 2003:13). Motif adalah suatu 

pengertian yang meliputi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan 

dalam diri manusia yang menyebabkan manusia melakukan sesuatu (Ardiyanto, 2005: 

87). Motif seseorang mengkonsumsi media terbagi menjadi 4, yaitu motif informasi, 

motif identitas personal, motif integrasi dan interaksi sosial, serta motif diversi atau 

hiburan (McQuail, 2002). 

Perempuan dalam penelitian ini, merupakan sebuah konsep seperti yang 

dijelaskan berikut ini. Menurut Hasan Alwi dkk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002), perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, 

hamil, melahirkan anak dan menyusui. 

Dari sini dapat diketahui, bahwa perempuan adalah manusia yang  mempunyai   

puka   tidak   dibedakan   umurnya. Namun peneliti membatasi sendiri usia dari 

responden, berdasarkan data dari para responden yang berlangganan tabloid Nova. 

Perempuan menikah dipilih karena meskipun belum memiliki anak, mereka 

akan cenderung lebih memperhatikan dan tertarik dengan isu parenting dibandingkan 

dengan perempuan yang belum menikah. 

Nova adalah sebuah media cetak yang berbentuk tabloid. Segmentasi utama 

tabloid ini adalah wanita Indonesia, baik wanita karier maupun ibu rumah tangga. 

Tabloid ini pertama kali terbit pada tahun 1988. Nova merupakan tabloid wanita 

mingguan yang terbit setiap hari Selasa. Meskipun telah memiliki media online, namun 

media cetak tetap digemari karena isi yang diberikan lebih lengkap dan jelas 

(tabloidnova.com). 

Segmentasi tabloid Nova yaitu wanita Indonesia. Selain itu, Nova adalah 

tabloid wanita terbesar di Indonesia. Tabloid ini juga merupakan tabloid wanita tertua 



di Indonesia, terbukti dari penghargaan MURI yang diberikan kepada Nova sebagai 

tabloid wanita yang berhasil mencapai edisi ke-1000 pertama di Indonesia pada bulan 

April 2007. Nova juga memiliki situs website yang lengkap dan dikemas menarik. 

Selain itu, tabloid ini memiliki media sosial berupa twitter yang selalu diupdate dengan 

pengikut terbanyak dibandingkan dengan tabloid wanita lainnya. Dengan website dan 

media sosial yang lengkap dan update, namun masih banyak yang lebih memilih 

membaca tabloid. 

Tabloid Nova dipilih karena peneliti menganggap bahwa Nova merupakan 

tabloid yang memperhatikan mengenai isu parenting. Nova rutin mengadakan acara 

yang berhubungan dengan anak bersama Tupperware, seperti acara Super Mom 

Tuperware. Selain itu, Nova juga kerap kali mengadakan seminar parenting, salah 

satunya Smart Parenting Microsoft bersama Tabloid Nova yang diadakan di Jakarta 

pada 16 Februari 2014. 

Rubrik ‘Anda & Anak’ dalam tabloid Nova sendiri merupakan rubrik yang 

berisi artikel-artikel mengenai hubungan orangtua dengan anak. Dalam artikel ini juga 

terdapat tips-tips merawat dan mendidik anak. Pada zaman sekarang ini, isu parenting 

menjadi penting. Menurut Fatimah (2012), pengasuhan terhadap anak tidak dapat 

dilakukan dengan sembarangan, karena hal itu akan berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang anak. Itulah mengapa orangtua sangat hati-hati dalam mempekerjakan 

pengasuh untuk anak, berbeda dengan mempekerjakan asisten rumah tangga yang 

relatif lebih mudah. 

Peran orang tua perlu diperhatikan karena hal tersebut memberi kesan yang 

mendalam terhadap perkembangan sosial dan keberhasilan akademik anak (Conway, 

2003). Hasil penelitian Arnold (2008) dan Izzo et.al (1990) menunjukkan bahwa peran 

orang tua yang lebih tinggi juga menentukan prestasi akedemik yang tinggi. 

Generasi muda memiliki berbagai ancaman dalam bidang kesehatan. Kesehatan 

menurut WHO (1947) dalam Maulana (2007, p. 04) tidak hanya meliputi aspek medis, 



tetapi juga mencantumkan aspek mental dan sosial, dan bukan hanya suatu keadaan 

yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan dalam UU Kesehatan No. 

23 tahun 1992, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan 

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup prduktif secara sosial dan ekonomi. 

Pendidikan kesehatan saja tidak cukup, tetapi membutuhkan aksi-aksi politik 

dan sosial seperti promosi kesehatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. 

Promosi kesehatan meliputi dan merangkum pengertian dari istilah pendidikan, 

kesehatan, penyuluhan kesehatan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Menurut 

Ottawa Charter (1986) dalam Maulana (2007, p. 12) promosi kesehatan merupakan 

proses pemberdayaan atau memandirikan masyarakat agar dapat memelihara dan 

meningkatan kesehatannya. 

Promosi kesehatan mengenai perawatan anak-anak menjadi penting karena 

menurut Soetjiningsih (1995, p. 29) mengatakan bahwa masa anak-anak merupakan 

periode yang penting. Karena pada masa-masa tersebut, pertumbuhan dasar anak akan 

sangat mempengaruhi dan menentukan perkembangan mereka pada tahap-tahap 

berikutnya. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perawatan anak. 

Menurut Civil Society Organizations Initiative Education for All (CSOIEFA) (2012) 

dalam website mereka mengatakan bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari 

perawatan anak usia dini yang merupakan aspek penting dari pembelajaran seumur 

hidup, sebuah proses yang dimulai sejak lahir, dimana usia dini dipandang sebagai 

periode yang paling kritis dalam perkembangan manusia. 

Kampanye melalui media mampu menjadi sesuatu yang tidak boleh dipandang 

sebelah mata, dan bila dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi suatu 

agenda yang penting bagi khalayak. Oleh karena itu, pemanfaatan media untuk 

menyediakan berbagai informasi begitu diperhitungkan. 



Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Media Research pada tahun 

2010, konten yang diminati oleh kebanyakan penikmat tabloid adalah lifestyle dan 

entertainment. Dengan penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menambah data 

mengenai motif perempuan menikah dalam membaca sebuah rubrik dalam tabloid. 

Nielsen Media Research melakukan survey pada tahun 2010. Dibandingkan 

pria, lebih banyak wanita yang menonton di bioskop (54%) dan membaca majalah serta 

tabloid (52%). Sementara laki-laki cenderung mengkonsumsi internet (58%) dan surat 

kabar (67%). Di segmen wanita, konsumsi media bervariasi di antara berbagai usia. 

Bioskop dan internet kebanyakan diakses oleh remaja perempuan, televisi cenderung 

dikonsumsi oleh ibu rumah tangga, sedangkan radio dan media cetak dikonsumsi oleh 

para wanita pekerja. 

Surabaya dipilih sebagi lokasi penelitian karena menurut penelitian MARS 

Indonesia, jumlah pembaca media cetak terbilang cukup tinggi. Surabaya sebagai ibu 

kota provinsi Jawa Timur dengan tipe penduduk yang majemuk dan heterogen. 

Masyarakat Surabaya juga memiliki ciri kosmopolitan dan dekat dengan media massa. 

Surabaya juga memiliki dinamika sosial-ekonomi yang cukup tinggi serta terdapat 

persaingan yang cukup tajam di antara media-media cetak yang ada di wilayah tersebut 

(Jurnal Dewan Pers: Profesionalisme, Sejarah dan Masa Depan Pers Daerah edisi No. 

5, Mei 2011). Selain itu, Nova hanya membuka satu biro di luar Jakarta, yaitu di 

Surabaya. Hal ini dikarenakan Surabaya memiliki potensi pembaca tabloid Nova yang 

besar, bahkan terbesar di Indonesia Timur. 

Meski peran perempuan di wilayah publik sudah diakui, hal tersebut belum 

menjamin kebebasan perempuan di media dalam merepresentasikan perannya. Peran 

perempuan di wilayah publik tidak bisa meninggalkan perannya di wilayah domestik, 

dan perempuan yang bekerja masih dibatasi oleh peran suami dalam hal kebebasan. 

Sehingga wacana peran perempuan yang muncul masih membahas wilayah domestik 

dan kolom Story belum menampilkan dua wilayah peran secara seimbang. 



Penelitian ini bertujuan untuk melihat antar variabel perempuan menikah di 

Surabaya dalam membaca rubrik ‘Anda & Anak’ dan menguji teori motif penggunaan 

media oleh Dennis McQuail. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey dengan menggunakan kuesinoner. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang 

disusun secara sistematis dan diberikan kepada populasi yang telah ditentukan, 

kemudian ditarik kesimpulan dari jawaban-jawaban yang diterima. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar. 

Pertama adalah khalayak aktif, dimana Nurudin dalam bukunya yang berjudul 

“Pengantar Komunikasi Massa”, menyebutkan bahwa manusia mempunyai wewenang 

untuk memperlakukan media, dimana konsumen media mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan bagaimana media tersebut akan berdampak pada dirinya (Nurudin, 2009). 

Hal ini yang memicu munculnya anggapan bahwa khalayak bersifat aktif dalam 

penggunaan media, yang mana hal tersebut diasumsikan berdasar pada tujuan dari 

masing-masing individu khalayak. 

Berikutnya adalah motif penggunaan media oleh Dennis McQuail yang dibagi 

menjadi empat, yaitu motif informasi, motif identitas personal, motif integrasi dan 

interaksi sosial, dan motif diversi atau hiburan. 

Terakhir, adalah teori Wanita dan Konsumsi Media. Meskipun media 

elektronik terus berkembang, tetapi konsumen wanita masih banyak yang lebih 

memilih mengkonsumsi media massa cetak. Hal ini karena media massa cetak 

memiliki keunggulan dalam hal informasi yang disajikan, salah satunya bentuk tulisan 

yang dapat mudah dipahami karena dapat dibaca berulang-ulang sehingga berita atau 

pesan yang disampaikan dapat dimengerti, selain informasi yang dikemas dalam 

bentuk tulisan juga sangat mudah didokumentasikan (Herly, 2012). Media massa cetak 

yang lebih sering dikonsumsi wanita adalah tabloid (Nielsen Media Research, 2010). 

 



PEMBAHASAN 

 Di sini akan disajikan hasil temuan mengenai karakteristik responen hingga 

motif membaca rubrik “Anda & Anak” pada Tabloid Nova yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner. Jumlah responden dari penelitian ini berjumlah 100 orang yang 

dipilih berdasarkan purposive sampling. Sehingga pemilihan responden dikhususkan 

pada kriteria unit analisis antara lain wanita, berusia antara 22-49 tahun, dan pernah 

membaca rubrik “Anda & Anak” pada Tabloid Nova. Hasil kuesioner disajikan dalam 

bentuk tabel frekuensi dan tabel tabulasi silang yang dikelompokkan berdasarkan 

masing-masing jenis pertanyaan maupun pernyataan. 

 Dari hasil survey, identitas responden didapat sebagai berikut: mayoritas 

responden memiliki rentang umur 43-49 tahun, mayoritas pekerjaan responden adalah 

karyawan swasta, mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1, mayoritas 

pengeluaran responden ada di SES A, yaitu > RP3.000.000. 

 Selain identitas responden, terdapat juga informasi mengenai pola penggunaan 

media. Mayoritas responden telag menjadi pembaca Nova selama 1-3 tahun. Paling 

banyak, sejumlah 51 responden membaca rubrik ‘Anda & Anak’ di malam hari. 

Mayoritas responden sebanyak 38 responden (38%) membaca rubrik ‘Anda & Anak’ 

selama 5-10 menit. Mayoritas responden lebih suka membaca rubrik tersebut sendirian 

di rumah. 

 Untuk dapat mendeskripsikan tujuan (motif) penggunaan media oleh khalayak, 

penelitian ini menggunakan teori Motif. Teori motif yang dimaksud adalah 

menggunakan pengkategorisasian menurut McQuail, Blumer, dan Brown (1972) dalam 

West & Turner (2008, p.102), yang mana membagi motif menjadi 4 klasifikasi, antara 

lain: motif pengawasan atau surveillance, motif identitas pribadi, motif integrasi dan 

interaksi sosial, dan motif pengalihan atau diversion. 

Motif pertama adalah motif pengawasan atau surveillance, yaitu motif yang 

mendorong individu untuk mencari informasi. Motif ini melaratbelakangi perempuan 

menikah di Surabaya dalam membaca rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova 



sebagai bentuk pencarian informasi. Menurut Nurudin dalam Wati (2008), motif 

pengawasan (surveillance) adalah motif yang berkaitan dengan peneguhan informasi, 

pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Motif ini didasarkan atas hasrat 

untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran dan 

dorongan untuk penyelidikan (Wati, 2008). 

Dalam motif pengawasan, terdapat empat indikator yang digunakan peneliti 

untuk mengukurnya, antara lain pencarian informasi mengenai peristiwa dan kondisi 

sekitar, pencarian petunjuk atas masalah, pemuasan rasa ingin tahu, serta penambahan 

wawasan. Dari keempat indikator, yang menjadi pilihan terbanyak responden dan 

memiliki rata-rata skor tertinggi adalah penambahan wawasan dengan skor 3.35. Hal 

ini menunjukkan bahwa mayoritas responden melakukan penambahan wawasan 

melalui media surat kabar untuk memenuhi motif pengawasannya. 

Motif kedua adalah identitas pribadi atau personal identity, yaitu motif individu 

untuk melakukan pemahaman terhadap diri sendiri dan mengetahui identitas pribadi. 

Menurut Nurudin dalam Wati (2008), motif identitas pribadi (personal identity) 

berkaitan dengan pengetahuan kredibilitas, stabilitas, dan status individual. Dari 

pengertian tersebut, maka didapati bahwa motif ini melatarbelakangi responden dalam 

membaca rubrik ‘Anda & Anak’ sebagai bentuk peneguhan kredebilitas maupun status 

pribadinya. 

Dalam motif ini terdapat empat indikator, antara lain menentukan penunjangan 

nilai-nilai pribadi, menentukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan nilai-

nilai yang ada dalam media, dan meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Dan 

dari keempat indikator tersebut, indikator yang memiliki rata-rata skor tertinggi adalah 

meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, yaitu sebesar 3.24. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden meningkatkan pemahaman tentang diri 

sendiri melalui surat kabar untuk memenuhi motif identitas pribadinya. 

Motif ketiga adalah integrasi dan interaksi sosial atau personal relationship, 

yaitu motif yang mendorong individu menggunakan media massa untuk menjalin 



hubungan secara personal dengan orang lain. Menurut Nurudin dalam Wati (2008), 

motif integrasi dan interaksi sosial berlaitan dengan peneguhan kontak dengan 

keluarga, teman, dan dunia. Dalam motif integrasi dan interaksi sosial, terdapat empat 

indikator sebagai penyusunnya, yaitu memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang 

lain, mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki, 

menentukan bahan percakapan dan interaksi sosial, dan membantu menjalankan peran 

sosial. 

Dari keempat indikator tersebut, yang tertinggi adalah indikator membantu 

menjalankan peran sosial dengan rata-rata skor 3.09. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden dalam membaca surat kabar dapat membantu menjalankan peran 

sosialnya sebagai pemenuhan atas motif integrasi dan interaksi sosialnya. 

Motif keempat adalah motif pengalihan (diversion), yaitu motif individu dalam 

mengkonsumsi media sebagai bentuk pelarian dari rutinitas dan masalah, serta sebagai 

pelepasan emosi. Dalam motif pengalihan, juga terdapat empat indikator yang 

menyusunnya antara lain bersantai, memperoleh kepuasan batin, mengisi waktu luang, 

serta menyalurkan emosi. Dari keempat indikator tersebut, yang memiliki rata-rata skor 

tertinggi adalah indikator mengisi waktu luang dengan rata-rata skor 3.03. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden membaca surat kabar sebagai bentuk 

kegiatan mengisi waktu luang dalam memenuhi motif pengalihan. 

Secara keseluruhan dari keempat temuan motif tersebut, menunjukkan bahwa 

seluruh responden menyatakan sikap setuju terhadap motif pengawasan, motif identitas 

pribadi, motif integrasi dan interaksi sosial, dan motif pengalihan. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan skor rata-rata pada masing-masing motif, diantaranya motif 

pengawasan dengan rata-rata 3.3 atau Sangat Setuju, motif identitas pribadi dengan 

rata-rata skor 3.1 atau Setuju, motif integrasi dan interaksi sosial dengan rata-rata skor 

2.77 atau Setuju, dan motif pengalihan dengan rata-rata skor 2.65 atau Setuju. 

Dengan begitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan 

menikah dalam mengkonsumsi rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova sesuai dengan 



teori uses and gratifications yang disampaikan oleh McQuail, Blumer, dan Brown 

(1972) dalam West & Turner (2008, p.102). Teori tersebut beranggapan bahwa terdapat 

empat motif yang mendorong dalam pemenuhan setiap individu antara lain motif 

pengawasan atau surveillance, motif identitas pribadi atau personal identity, motif 

integrasi dan interaksi sosial atau personal retationship, dan motif pengalihan atau 

diversion (West & Turner, 2008). 

Selain ditemukan motif yang melatarbelakangi perempuan menikah di 

Surabaya dalam membaca rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova, terdapat beberapa 

temuan dari penelitian ini yang dapat dibahas lebih lanjut sebagai hasil hubungan 

antara karakteristik, pola penggunaan media, dan motif-motif yang mendorong 

responden. 

Temuan pertama adalah hubungan antara kelompok usia dengan motif 

pengawasan. Mayoritas responden sebanyak 41 orang berasal dari kategori usia dewasa 

madya atau setengah baya (Hurlock, 2001), yaitu 42 sampai 49 tahun yang sifat 

produktifitasnya cenderung berkurang dibanding masa dewasa awal. Pada masa usia 

ini, seseorang mulai mengalami masalah fisik akibat terlalu banyak bekerja. 

Menurut Mappiare dalam Psikologi Orang Dewasa (1986), pada usia setengah 

baya merupakan masa peralihan, tidak muda dan tidak tua. Pada masa usia ini, 

seseorang akan minim hiburan dan waktu, serta cenderung jenuh dengan kehidupan 

sehari-hari karena sudah memiliki pekerjaan dan kehidupan yang tetap. Masa usia ini 

juga disebut dengan masa evaluasi, dimana seseorang akan lebih berhati-hati dalam 

bertindak. Hal ini karena keingin untuk terlihat benar dimata masyarakat, baik di 

lingkungan keluarga maupun di lingkungan pertemananan. Pada masa usia ini, 

hubungan terhadap anak mulai bermasalah, sehingga diperlukan penyesuaian. Hal ini 

menyebabkan sang Ibu harus berusaha untuk menyeimbanginya, dengan cara mencari 

informasi dari berbagai sumber mengenai cara memperlakukan atau berurusan dengan 

anak. Mayoritas yang menyatakan sikap Setuju terhadap morif pengawasan adalah 

responden dengan usia 43-49 tahun. Sedangkan semakin muda usia kelompok 



responden, sikap Setuju terhadap motif pengawasan semakin berkurang. Hal ini sesuai 

dengan survey Nielsen Media Research pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa 

wanita dewasa dan wanita pekerja lebih cenderung memilih tabloid sebagai sumber 

informasi. 

Hal lain yang dapat ditemukan dari hasi penemuan data adalah hubungan usia 

responden dengan motif integrasi dan interaksi sosial. Sebanyak 58% responden setuju 

dengan motif integrasi dan interaksi sosial. Hal ini sesuai dengan konsep kebutuhan 

sosial seperti yang diungkapkan Maslow dalam Ngalim Purwanto (2007:77), bahwa 

terdapat lima tingkatan kebutuhan pokok manusia dimana salah satunya adalah 

kebutuhan sosial (Social needs). Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan dicintai, 

diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, 

serta kerjasama. Semakin tua usia, maka pembicaraan mengenai anak akan semakin 

sering terjadi, baik di kalangan keluarga maupun di lingkungan pertemanan. Dengan 

membaca rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova, akan menambah wawasan 

responden terkait dengan anak. Responden akan mendapat pengakuan sebagai ibu yang 

berpengetahuan luas dari lingkungan sekitar. 

Penemuan selanjutnya adalah hubungan pendidikan terakhir dengan motif 

pengawasan. Mayoritas responden sebanyak 52 orang berpendidikan terakhir Sarjana. 

Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan responden, maka semakin 

tinggi pula kepedulian terhadap isu parenting.  

Dari seluruh pemaparan diskusi teoretik diatas menunjukan bahwa teori uses 

and gratifications yang dikemukakan oleh McQuail, Blumler, dan Brown (1972) masih 

terbukti dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Motif yang menjadi dasar dari perempuan menikah di Surabaya dalam 

membaca rubrik ‘Anda & anak’ pada tabloid Nova antara lain: motif pengawasan, 

motif identitas pribadi, motif integrasi dan interaksi sosialm serta motif pengalihan. 

Hal ini sesuai dengan teori Uses and Gratifications yang dicetuskan oleh McQuail, 

Blumer, dan Brown. 

Dari keempat motif yang telah disebutkan, motif yang paling dominan dalam 

mendasari perempuan menikah di Surabaya dalam membaca rubrik ‘Anda & Anak’ 

pada tabloid Nova adalah motif pengawasan (Surveillance). Motif kedua adalah motif 

identitas pribadi (Personal Identity). Selanjutnya adalah motif integrasi dan interaksi 

sosial (Personal Relationship), dan terakhir adalah motif pengalihan (Diversion). 

Motif pengawasan (Surveillance) adalah motif utama yang menjadi dasar 

perempuan menikah di Surabaya dalam membaca rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid 

Nova. Motif pengawasan merupakan motif yang mendorong responden untuk mencari 

informasi melalui rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova. Sedangkan pilihan 

tertinggi dari indikator motif pengawasan adalah untuk menambah wawasan yang 

dimiliki. 

Motif identitas pribadi atau Personal Identity adalah motif tertinggi ketiga yang 

mendasari perempuan menikah di Surabaya dalam membaca rubrik ‘Anda & Anak’ 

pada tabloid Nova. Motif ini melatarbelakangi responden dalam mengkonsumsi media 

sebagai bentuk pemahaman terhadap diri sendiri dan identitas pribadi. Indikator 

tertinggi dari motif ini adalah meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. 

Motif integrasi dan interaksi sosial atau Personal Relationship merupakan motif 

tertinggi ketiga yang mendasari perempuan menikah di Surabaya dalam membaca 

rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova. Motif ini melatarbelakangi responden dalam 

mengkonsumsi media untuk menjalin hubungan secara personal dengan orang lain. 

indikator utama dari motif ini adalah untuk membantu dan menjalankan peran di 

masyaraka, yang mana menjadi indikator tertinggi pada motif ini. 



Motif terakhir adalah motif hiburan atau Diversion. Motif ini adalah motif 

terakhir yang mendasari perempuan menikah di Surabaya dalam membaca rubrik 

‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova. Motif ini melatarbelakangi responden dalam 

mengkonsumsi media sebagai bentuk pelarian dari rutinitas dan masalah, serta sebagai 

pelepasan emosi. Indikator utama dari motif ini adalah untuk bersantai di waktu luang. 

Selain ditemukan motif yang melatarbelakangi perempuan menikah di Surabaya 

membaca rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova, penelitian juga menemukan bahwa 

motif penambahan wawasan dan kepedulian terhadap isu parenting pada perempuan 

menikah pada usia dewasa madya di Surabaya lebih tinggi dari pada perempuan yang 

berusia lebih muda. 

Temuan lain yaitu perempuan Surabaya menggunakan media sebagai tujuan 

untuk menjalankan peran di masyarakat, namun hal ini bukan menjadi prioritas utama 

dalam menggunakan media. Selain itu, penggunaan media oleh perempuan Surabaya 

merupakan pemenuhan atas kebutuhan hiburan, namun frekuensi penggunaannya 

relatif keci/sedikit. 

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan 

perempuan/wanita karir, mengkonsumsi rubrik ‘Anda & Anak’ pada tabloid Nova 

untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai isu parenting. 

Dari keseluruhan paparan kesimpulan diatas, menunjukkan bahwa teori Uses 

and gratifications yang dikemukakan oleh McQuail, Blumler, dan Brown masih 

terbukti pada penelitian ini. 

  



DAFTAR PUSTAKA 

Http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabelexcel?wid=3515000000&tid=262&lang=i

d. Diakses pada 13 September 2017. 

Https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/635e8-profil-perempuan-indonesia-

2013.pdf 

Ardiyanto, E. Komala, L. & Karlina, S. 2009. Komunikasi Massa: Suatu 

Pengantar. Bandung, Simbiosa Rekatama Media. 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta, PT 

Rineka Cipta. 

Baron & Davis, 2003, Mass. Communication Theory: Foundations, ferment, 

and future. Wadsworth, London 

Cangara, H. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada. 

Effendy, O. U. 2003. Ilmu, Teori, dan Filsafah Komunikasi. Bandung, Aditya 

Bakti. 

Friedman, H. S. & Schustack, M. W. 2008. Kepribadian: Teori Klasik dan Riset 

Modern Jilid 2. Jakarta, Penerbit Erlangga. 

Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro. 

Hamidi. 2007. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang, UPT 

Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Hurlock, E. B. 2000. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang 

Rentang Kehidupan. Jakarta, Penerbit Erlangga. 

Kartono, K. 1992. Psikologi Wanita Jilid 1 (Mengenai Gadis Remaja dan 

Wanita Dewasa). Bandung, Mandar Maju. 

Kriyantono, R. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta, Kencana. 

McQuail, Windahl, 1995. Communications Models. England, Longman. 

Mulyana, D. 2001. Ilmu Komunikasi: Sutau Pengantar. Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya. 

Muhadjir, N. 1992. Pengukuran Kepribadian. Yogyakarta, Rake Surasih. 

Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia. 

Nurudin, 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi Massa. Jakarta, Rajagrafindo 

Persada. 

Purwanto, N, 2007. Psikologi Pendidikan. Bandung, Remaja Rosdakarja. 

Singarimbun, M. & Effendi, S. 2006. Metode Penelitin Survei. Jakarta. Penerbit 

Pustaka LP3ES. 

Tarigan, H. 1979. Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung. 

Angkasa. 

West & Turner, 2008, Pengantar Teori Komunikasi: Analisis & Aplikasi 1. 

Salemba. Humanika. 


