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Abstrak 
 

Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat yang 

bermuara pada komunikasi. Penggunaan media cetak menunjukkan kemajuan yang luar biasa, hal 

ini dapat dilihat dari makin banyaknya penerbitan surat kabar baru dan peningkatan oplah yang 

terus meningkat pada skala konsumsi nasional. Media dapat berpengaruh besar terhadap motif-

motif tindakan yang dilakukan individu, mencakup motif pencarian informasi yang 

berkecenderungan pada perilaku tertentu, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh media termasuk di 

dalamnya surat kabar. 

Penelitian dengan melihat faktor jenis kelamin menunjukkan bahwa : 

 Berbagai macam motif membaca surat kabar sebagian besar bahwa tujuan utamanya adalah 

meningkatkan kognisi, ilmu pengetahuan yang dimiliki selain yang mereka dapatkan 

dibangku kuliah. 

 Orientasi kognisi yang merupakan tujuan utama, motif mereka membaca surat kabar yakni 

kebutuhan akan informasi atau eksplorasi realitas, maka tujuan yang berikutnya adalah 

mengarah kepada identitas personal yakni menggunakan isi media memperkuat  atau 

menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri, setelah itu 

baru motif diversi (diversion) yakni kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan 

akan hiburan. 

 Terdapat hubungan yang positif antara jenis kelamin dengan motif membaca surat kabar . 

Demikian pula derajat asosiasi antara jenis kelamin dengan motif membaca surat kabar 

cukup besar, artinya apapun motif membaca yang terdapat pada laki-laki akan sama pula 

yang terdapat pada perempuan. 
 

 

Abstract 
 

The development of communication technology today shows the very fast progress that flowed in 

communication. The use of the print media showed the extraordinary progress, this could be seen 

from increasingly the number of publications of the new newspaper and the increase in the 

circulation that continued to increase in the scale of national consumption. The media could be 

influential big towards motives of the action that was carried out by the individual, included the 

motive of the search for information that tended in the certain behaviour, that more or less was 

influenced by the media including inside the newspaper.  

The research by seeing the gender factor showed that:   

 most motives of reading the newspaper had the main aim of increasing cognition and 

science that were owned apart from that was obtained by them when going to class.  

mailto:manafff@yahoo.com


 The orientation of cognition that was the main aim, their motive of reading the newspaper 

namely the requirement of information or the reality exploration, then the following aim of 

being to head to the personal identity that is using the contents of the media reinforced or 

featured something that was important in the life or public's situation personally, and finally 

is the diversion motives namely the requirement of the release from the pressure and the 

requirement of entertainment.  

 Gotten by relations that were positive between gender and the motive of reading the 

newspaper. Likewise the level of the association between gender and the motive to read the 

quite big newspaper, meaning that anything the motive of reading that was met to the man 

will be the same also that was met to the woman. 
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1. Pendahuluan 

  

1.1. Latar Belakang 

 

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menunjukkan kemajuan yang 

luar biasa pesatnya dan sedang melanda dunia, tidak hanya  di negara-negara yang sudah maju 

seperti di Amerika Serikat, Jepang, Eropa dan lain sebagainya juga tidak terkecuali di Indonesia 

sendiri. Kemajuan dan perkembangan ini sudah barang tentu membawa dampak positif dan negatif. 

Dampak positifnya antara lain bahwa kemajuan teknologi komunikasi memberikan keuntungan bagi 

kita sehingga dapat memperoleh dan mengetahui informasi-informasi serta peristiwa-peristiwa apa 

yang terjadi dari berbagai belahan penjuru dunia saat ini dengan cepat. 

Sedangkan dampak negatifnya dengan kemajuan teknologi komunikasi  dan informasi 

bahwa berbagai arus informasi yang masuk hampir-hampir tidak dapat terbendung oleh kita, bahkan 

orang ada yang menyebut terjadinya peluberan informasi (Information overload) sehingga sedikit 

banyaknya akan berpengaruh pada sistem dan nilai budaya yang ada pada masyarakat. Gambaran 

dampak teknologi informasi komunikasi diatas sesuai dengan pendapat Didsbury (ed) 1982 (dalam 

Nasution, 1989 ; 104) mengatakan bahwa “ teknologi informasi yang baru merupakan sebuah 

pedang bermata ganda. Ia dapat digunakan untuk yang baik dan yang buruk “. 

Kemajuan teknologi komunikasi lebih bermuara kepada komunikasi massa / komunikasi 

media massa. Bittner (1986 ; 12) mengatakan bahwa “Mass Communication is message 

communicated through a mass to large number people” (Komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). Selanjutnya Rogers (1993 ; 

198) menyatakan: 

 

“Mass media channels are all those means of transmitting messages that involve a mass medium 

such as radio, television, news papers and so on, which enable a source of one per few individuals 

to reach an audience of many “.  

 

Di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Bandung terdapat berbagai surat kabar nasional baik 

yang diterbitkan dalam daerah itu sendiri maupun yang datang dari luar daerah. Di kota Bandung 

sendiri terdapat beberapa surat kabar  nasional, yang terbit pada pagi hari yakni  Pikiran Rakyat, 



Galamedia, , Kompas, Radar Bandung,  Sindo dan lain-lain, dan semua surat kabar tersebut sudah 

tersebar luas sampai kedaerah-daerah. 

Demikian juga mahasiswa sebagai bagian penting dari proses regenerasi bangsa mempunyai 

tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam percaturan kepemimpinan masa depan, mahasiswa 

secara individu tidak dapat dipisahkan dari tugas sehari-harinya untuk menuntut ilmu dan 

mendalaminya. Disamping itu mahasiswa juga harus mampu menggali dan mencari informasi baik 

berkait dengan keilmuan yang dipelajarinya maupun sebagai acuan bagi kehidupannya dalam 

kerangka mahluk sosial dalam masyarakat.  Proses pencarian ilmu dan informasi tidak hanya 

didapat dari bangku kuliah saja tetapi juga melalui media komunikasi termasuk didalamnya melalui 

surat kabar, dengan berbagai motif dan tujuan yang ingin dicapainya dari membaca surat kabar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas tersebut maka dapat di identifikasikan masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Motif apa sajakah yang terkandung dalam membaca surat kabar    pada mahasiswa Jurusan 

Manajemen Informatika, Unikom.  

2. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan motif membaca surat kabar   pada 

mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika, Unikom.    

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui motif apakah yang terkandung dalam membaca surat kabar    pada mahasiswa 

Jurusan Manajemen Informatika, Unikom 

b. Mengetahui apakah ada hubungannya antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan 

motif membaca surat kabar pada mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika, Unikom. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 

a. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

serta masukan bagi pengembangan ilmu komunikasi pada bidang komunikasi massa, 

khususnya tentang studi Uses and Gratification. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat sebagai 

masukan khususnya media cetak koran sebagai salah satu sarana pada proses pembelajaran 

(sosialisasi).  

 

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

 

Masalah yang sering dipersoalkan dalam penelitian komunikasi maupun dalam 

perkembangan teori-teori kontemporer adalah “Bagaimana pengaruh  Komunikasi ?” (Depari dan 

Mc Andrew, 1998 ; 4). Pengaruh media massa telah berkembang sebagai titik perhatian para ahli, 

khususnya ahli komunikasi. Pengaruh terhadap individu maupun kelompok telah berhasil 

menumbuhkan pembaharuan-pembaharuan yang berjalan pesat. Pembaharuan tersebut dapat 

berwujud perubahan (change) maupun pembangunan (development) pada umumnya merupakan 

suatu proses berlanjut yang menyangkut hubungan antara media dengan massa. 



Berbagai rangsangan (stimuli) yang ditawarkan dari berbagai segmen-segmen tertentu 

sehingga tanggapan audiens yang dihasilkannya akan berbeda-beda. De Fluer dan Rokeach, (1988 : 

169) Perkembangan teori kontemporer yang menyangkut pengaruh komunikasi massa dapat 

digolongkan dalam 4 bagian yaitu : 

1. The Individual Difference Theory (Teori Perbedaan Individu) 

2. The Social Category Theory (Teori Kategori Sosial) 

3. The Social Relationship Theory (Teori Hubungan Sosial) 

4. The Cultural Norms Theory          (Teori Norma-norma Budaya),  

 

Dari keempat teori diatas, teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah 

berangkat dari psikologi yaitu The Individual difference Theory (Teori Perbedaan Individu) dan The 

Social Category Theory (Teori Kategori Sosial). Teori Perbedaan Individu menyatakan bahwa 

setiap khalayak secara selektif memperhatikan suatu pesan komunikasi, khususnya apabila yang 

bersangkutan dengan kepentingannya, akan sesuai dengan sikapnya, kepercayaannya dan nilainya. 

Tanggapan terhadap pesan komunikasi seperti itu diubah oleh tataan psikologinya (Effendy (a), 

1986 ; 18).    

Atas dasar pengakuan bahwa setiap individu tidak sama perhatiannya, kepentingannya, 

kepercayaannya maupun nilai-nilainya, maka dengan sendirinya selektivitas mereka terhadap 

komunikasi massa juga akan berbeda. Anggota khalayak dianggap secara aktif meggunakan media 

untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sini timbul istilah Uses and Gratifications, penggunaan dan 

pemenuhan kebutuhan. Dalam asumsi ini tersirat pengertian bahwa komunikasi massa berguna 

(utility); bahwa asumsi media diarahkan oleh motif (intentionality); bahwa perilaku media 

mencerminkan kepentingan dan preferensi (selectivity); bahwa khalayak sebenarnya kepala batu 

(stuborn). (Blumer, 1789 : 265 dalam Rakhmat,1989 ; 89). 

Kemudian dijelaskan pula bahwa daftar motif memang tidak terbatas. Tetapi 

operasionalisasi Blumer (1980 ; 209) yang dikutip Rakhmat (1989 ; 89) agak praktis untuk 

dijadikan petunjuk penelitian. Blumer menyebutkan tiga orientasi : orientasi kognitif (kebutuhan 

akan informasi, surveillance atau eksplorasi realitas), diversi (kebutuhan akan pelepasan dari 

tekanan dan kebutuhan akan hiburan), serta identitas personal (yakni “menggunakan isi media 

memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri “). 

Kemudian The social Category theory (Teori Kategori Sosial), teori ini beranggapan bahwa 

terdapat penggolongan sosial yang luas dalam masyarakat kota industri yang memiliki perilaku 

kurang lebih sama terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. Penggolongan sosial tersebut 

didasarkan pada sketsa, tingkatan penghasilan, pendidikan, tempat tinggal maupun agama. (Depari 

dan Mac Andrew, 1988 ; 5).   Teori yang kedua ini yaitu The Social Category Theory atau Teori 

Penggolongan Sosial tampaknya bersumber dari Teori Sosiologi Umum mengenai massa. 

Asumsi dasar dari teori Melvin L.De Fluer yang kedua ini adalah bahwa meskipun 

masyarakat modern sifatnya heterogen, orang-orang yang mempunyai sejumlah sifat yang sama 

akan memiliki pola hidup yang tradisional yang sama. Kesamaan orientasi dan perilaku ini 

mempunyai kaitan dengan gejala yang diakibatkan media massa. 

Selain dari itu dasar teori penggolongan sosial ini berdasarkan pada teori sosiologi maka 

hubungannya dengan kemajemukan masyarakat modern, dimana dinyatakan bahwa masyarakat 

memiliki sifat-sifat tertentu yang sama dalam menghadapi  rangsangan tertentu. Persamaan itulah 

maka orientasi serta sikap akan berpengaruh pula terhadap  tanggapan mereka dalam menerima 

pesan komunikasi. Kalau dikaitkan dengan penelitian ini kita hubungkan dengan mass media maka 

terdapat perbedaan penerimaan antara laki-laki dan perempuan, dalam menanggapi isi media dan 



juga akan berbeda pula penerimaannya terhadap pemanfaatan media, khususnya motif mereka 

membaca surat kabar. 

Semua ini dapat terjadi mengingat memiliki kemampuan untuk memberikan informasi–

informasi secara selektif, sehingga kita dapat mengatakan secara pasti bahwa akan mampu 

membuktikan perannya memberikan pelayanan apa yang diinginkan oleh para khalayaknya. 

 

3.   Objek dan Metodologi  Penelitian 

 

3.1. Sampel 

 

Suatu penelitian yang dilakukan adalah untuk mengamati sejumlah sampel yang ada, yang 

merupakan unit sampling atau unit observasi dalam penelitian ini yaitu sejumlah 75 orang secara 

aksidensial, pada mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika, Unikom.  

 

3.2.  Teknik Pengumpulan data 

 

Penelitian ini menggunakan metode survei yakni mengamati sejumlah sampel yang 

mewakili populasi dengan menggunakan kuisoner sebagai alat pengumpul datanya. Dalam 

penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan kuisoner baik secara tertutup maupun 

terbuka. 

 

3.3.  Analisis Data 

 

Untuk menganalisis data yang diperoleh akan dgunakan analisis kuantitatif serta analisis 

kualitatif. Untuk analisis kuantitatif yaitu dengan menghitung frekuensi dari masing-masing 

kategori yang ada, sedangkan untuk mencari hubungan antar jenis kelamin dengan motif membaca 

akan dianalisis dengan menggunakan stsistik uji X
2
 (Chi-Square) dengan tabel kontingensin  B x K. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing kategori hasil observasi (0ij) akan dimasukkan 

ke dalam tabel kontingensi, kemudian dihitung harga eksepitasinya/harga yang diharapkan 

 

4.   Pembahasan 

  

Berdasarkan pendapat Blumer yang dikutip oleh Rakhmat (1989 ; 89) “agak praktis untuk 

dijadikan petunjuk penelitian”. Blumer menyebutkan tiga orientasi : orientasi kognitif (kebutuhan 

akan informasi, surveillance atau eksplorasi realitas), diversi (kebutuhan akan pelepasan dari 

tekanan dan kebutuhan hiburan), serta identitas personal (yakni “menggunakan isi media 

memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau khalayak sendiri”).  

Kategorisasi  berdasarkan pendapat Blumer tentang penggunaan media massa, diaplikasikan 

dalam bentuk pertanyaan seperti sekedar mengisi waktu luang, untuk melupakan kesulitan, 

selingan/bersantai pada hari-hari libur, karena sudah kebiasaan dan mencari informasi-informasi 

aktual serta karena ingin mempelajari sesuatu. Kepada responden yang memilih lebih dari satu 

jawaban diminta untuk memberikan ranking yang dianggap mereka cocok dengan pendapatnya.  

 

a. Sekedar mengisi waktu luang 

 

Dari data yang diperoleh 8 orang (16%) yang menyatakan pendapatnya bahwa motif 

membacanya adalah sekedar mengisi waktu luang dan menempatkannya pada ranking pertama, 



kemudian 2 orang (4%) menempatkannya pada ranking kedua dan 8 orang (16%) pada ranking 

ketiga, serta 4 orang (8%) pada ranking keempat, sedangkan untuk ranking kelima dan keenam 

tidak ada yang memberikan pendapatnya. 

 

 

 

 

b. Untuk melupakan kesulitan 

 

Untuk melupakan kesulitan merupakan pertanyaan yang ditanyakan kepada responden untuk 

mengetahui motif mereka membaca surat kabar . Dari data yang diperoleh menunjukkan frekuensi 

jawaban yang relatif sedikit bahkan untuk ranking yang pertama tidak ada yang menempatkannya, 

kemudian ranking kedua sampai dengan keempat masing-masing hanya 1 orang (2%) saja yang 

menyatakan pendapatnya, sedangkan pada ranking kelima terdapat 2 orang (4%) yang memberikan 

tanggapannya dan untuk ranking terakhir yakni keenam tidak ada yang memberikan pendapatnya. 

 

c.  Selingan/bersantai pada hari-hari libur 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pertanyaan motif membaca surat kabar  yaitu untuk 

selingan/bersantai pada hari-hari libur terdapat 4 orang (8%) yang menyatakan pendapatnya bahkan 

menempatkannya pada ranking pertama, 5 orang (10%) untuk ranking kedua, kemudian 2 orang 

(4%) dan 1 orang (2%) masing-masing menempatkannya pada ranking ketiga dan keempat, 

sedangkan untuk ranking kelima dan keenam tidak ada yang memberikan pendapatnya. 

 

d. Karena sudah kebiasaan 

 

Tanggapan responden mengenai motif membaca karena sudah kebiasaan dari keenam 

ranking yang ditanyakan kepada responden untuk memberikan pendapatnya  

ternyata terdapat 14 orang (28%) yang menyatakan alasan membaca surat kabar  tersebut karena 

sudah kebiasaan dan menempatkannya pada ranking pertama, 5 orang (10%) menyatakan pada 

ranking kedua, kemudian 2 orang (4%) dan 1 orang (2%) masing-masing menempatkannya pada 

ranking ketiga dan keempat. Sedangkan untuk ranking kelima dan keenam tidak ada yang 

memberikan pendapatnya. 

 

e.  Untuk mencari informasi-Informasi 

 

Motif membaca untuk mencari informasi-informasi aktual merupakan pilihan favorit dari 

responden karena berdasarkan data yang diperoleh terdapat 22 orang (44%) yang menyatakan 

pendapatnya bahwa motif mereka membaca surat kabar  karena  mencari informasi-informasi aktual 

bahkan mereka menempatkannya pada ranking pertama. Angka tersebut diatas merupakan angka 

tertinggi dari jawaban responden pada keenam macam motif yang ditanyakan, kemudian 18 orang 

(36%) memberikan pendapatnya pada ranking kedua dan 2 orang (4%) memberikan pendapatnya 

pada ranking ketiga. Sedangkan untuk ranking keempat, kelima dan keenam tidak seorang pun yang 

memberikan pendapatnya. 

 

f. Karena ingin mempelajari sesuatu 

 



Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 2 orang (4%) yang menyatakan pendapatnya 

bahwa membaca surat kabar  karena ingin mempelajari semua dan meletakkannya pada ranking 

pertama, kemudian terdapat angka yang sama yaitu 12 orang (24%) untuk masing-masing ranking 

kedua dan ketiga serta 1 orang (2%) yang menyatakan pendapatnya ingin mempelajari sesuatu dan 

menempatkannya pada ranking keempat. 

 

Sedangkan untuk ranking kelima dan keenam tidak seorang pun yang memberikan 

pendapatnya. Untuk lebih rinci lagi mengenai motif membaca karena ingin mempelajari sesuatu 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

          Memperhatikan pada tabel 1, bahwa motif membaca surat kabar  sebagaimana tercermin 

dalam jawaba responden dan menunjukkan angka yang bervariasi, mulai dari motif sekedar mengisi 

waktu luang, untuk melupakan kesulitan, selingan/bersantai pada hari-hari libur, karena sudah 

kebiasaan dan mencari informasi-informasi aktual serta sampai kepada keinginan mempelajari 

sesuatu, bahkan mereka memberikan ranking terhadap motif yang mereka anggap sesuai dengan  

pendapatnya dan perlu mendapatkan ranking. Dari data keseluruhan menunjukkan : 

Bahwa motif yang ditanyakan kepada responden, ternyata motif membaca surat kabar 

karena untuk mencari informasi-informasi aktual merupakan motif yang paling tinggi angkanya 

yaitu 22 orang (44%) memberikan pendapatnya terhadap motif tersebut, bahkan mereka 

memberikan ranking pertama dibandingkan dengan motif lainnya. 

Kemudian pada motif yang sama juga terdapat 18 orang (36%) yang menyatakan 

pendapatnya bahwa mereka membaca surat kabar  karena untuk mencari informasi-informasi aktual 

dan menempatkannya pada ranking kedua selain dari motif-motif lainnya, begitu pula pada ranking 

ketiga terdapat 2 responden yang memberikan pendapatnya karena alasan untuk mencari informasi 

yang aktual. 

Memperhatikan hasil distribusi jawaban responden tentang motif mencari informasi-

informasi aktual terdapat pada surat kabar  memberikan indikasi kecenderungan mahasiswa Jurusan 

Manajemen Informatika, Bandung sebagai responden dalam penelitian ini, sudah mengarah kepada 

peningkatan pengetahuan (kognisi) mereka sebagai mahasiswa disamping ilmu-ilmu pengetahuan 

yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Bahkan pengetahuan yang mereka dapatkan pada 

 

Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan ranking 

dan motif membaca surat kabar 
 

No. 
Motif membaca surat 

kabar 

Ranking 

I % II % III % IV % V % VI  

1. Sekedar mengisi waktu 

luang 

8 16 1 2 8 16 4 8 - - - 63 

2. Untuk melupakan 

kesulitan 

- - 1 2 1 2 1 2 2 4 - 15 

3. Selingan / bersantai 

pada hari libur 

4 8 5 10 1 2 - - - - - 30 

4. Karena sudah kebiasaan 14 28 5 10 1 2 - - - - - 60 

5. Untuk mencari 

informasi-informasi 

aktual 

22 44 18 36 2 4 - - - - - 126 

6. Karena ingin 

mempelajari sesuatu 

2 4 12 24 12 24 1 2 - - - 81 

  50 100 42 84 25 50 2 4 2 4  375 

Sumber data : Hasil kuisoner, 2008. 

 

 



mass media surat kabar, khususnya  dapat memberikan wawasan mereka dalam memecahkan 

persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 

Dengan demikian untuk meningkatkan atau memperluas wawasan pengetahuan mereka 

tidak cukup hanya di bangku perkuliahan saja akan tetapi bisa didapatkan dengan memebaca surat 

kabar, karena surat kabar  merupakan salah satu jenis media massa yang dapat memberikan 

kesadaran dan pengetahuan, hal ini sesuai pula dengan pendapat Rogers (1983 ; 198) bahwa 

kelebihan media massa dapat, reach a large audience rapidly; create knowledge and spread 

information; lead to changes in weakly held attitudes. Selain itu pula Mc. Quail (1989 ; 89) dalam 

bukunya Teori Komunikasi Massa, alih bahasa Agus Dharma dan Aminuddin Ram menegaskan 

bahwa “media berupaya untuk memberikan informasi (tujuan), orang mengetahui sesuatu dari 

media (konsekuensi), media diharapkan dapat memberi informasi (persyaratan/keharusan atau 

harapan)”. 

Dari berbagai penjabaran tentang motif mereka membaca surat kabar, yang diklasifikasikan 

pada tiga macam sebagaimana dijelaskan terdahulu, maka ketiga macam motif tersebut meliputi 

diversi, identitas personal dan orientasi kognitif.  

Sementara dari hasil tanggapan responden, maka motif mereka membaca surat kabar  

terutama pada orientasi kognitif dalam arti membaca surat kabar adalah untuk mencari informasi 

aktual serta keinginan untuk mempelajari sesuatu, dengan demikian motif mereka membaca surat 

kabar adalah untuk menambah pengetahuan. Kemudian dibagian lain motif mereka membaca surat 

kabar adalah identitas personal, dalam arti mereka membaca surat kabar sebagai kebiasaan dan 

ingin menonjolkan identitas mereka, serta motif yang terakhir ini adalah sebagai diversi, dengan 

maksud untuk melupakan kesulitan serta kebutuhan akan hiburan. 

Pada bagian ini juga akan menjawab permasalahan serta membuktikan kebenaran hipotesis 

yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.  

Untuk menjawab serta membuktikan kebenaran hipotesis tersebut akan digunakan uji 

statistik Chi-Square dengan tabel kontingensi baris x kolom. Hasil frekuensi yang diperoleh akan 

dimasukkan kedalam tabel berikut ini : 

 

H0 : P ≠ 0 Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan motif membaca surat kabar “ 

H0 : P = 0 Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan motif membaca surat kabar “ 

 

Keterangan : P  =  rho 
 

Tabel 2. 

Kontingensi Antara Jenis Kelamin Dan Motif Membaca Surat Kabar 

 

 Jenis Kelamin 

Motif 
Membaca 

Laki-laki Perempuan Total 

Diversi 
6 

(9,17) 
10 

(6,82) 
16 

Identitas 
personal 

13 
(15,18) 

14 
(11,52) 

27 

Orientasi 
kognisi 

24 
(18,35) 

8 
(13,65) 

32 

Total 43 32 75 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dan diaplikasikan dengan rumus Chi-Square 

sebelumnya maka, didapat hasil sebagai berikut : 



Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa X
2
 = 7,49 dan bila dibandingkan dengan X

2
 

tabel a = 0,01 dan df (3-1)(2-1) = 2, didapat X
2
 = 9,21 jauh lebih besar dari pada X

2 
= 7,49 (non 

signifikan a = 0,01 df2), akan tetapi dengan a = 0,05 dan df (3-1)(2-1) = 2, didapat X
2
 = 5,59 jauh 

lebih kecil dari X
2
 = 7,49, jadi penelitian ini dapat memberikan pengujian yang berarti (signifikan 

pada a = 0,05 df2), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara jenis 

kelamin dengan motif membaca surat kabar, pada mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika, 

Unikom, Bandung sebagai sampel dalam penelitian ini. 

 

Berdasarkan dengan hasil perhitungan, menunjukkan perhitungan yang signifikan maka 

akan dilanjutkan dengan perhitungan koefisien kontingensi (C) dengan maksud untuk mengetahui 

derajat hubungan antara jenis kelamin dengan motif membaca surat kabar.    

Selanjutnya koefisien kontingensi C yang diperoleh agar dapat dipakai untuk menilai derajat 

assosiasi antara kedua fakor diatas, maka harga C tersebut akan dibandingkan dengan koefisien 

kontingensi maksimum.  

Hasil perhitungan tersebut Cmaks menunjukkan harga sebesar 0,707 kalau dibandingkan 

dengan harga C = 0,341, maka semakin dekat C ke Cmaks maka semakin erat besar derajat asosiasi 

antara faktor yang lain. Dengan membandingkan C = 0,341 dengan Cmaks = 0.500  nampak bahwa 

derajat hubungan cukup besar antara jenis kelamin dengan motif membaca surat kabar. Dari hasil 

perhitungan tersebut, kalau kita simak kembali dari teori yang pernah dikemukakan oleh De Fluer 

tentang komunikasi massa, maka teori penggolongan sosial (The Social Category) erat sekali 

hubungannya dengan penelitian ini, karena teori ini beranggapan bahwa terdapat penggolongan 

sosial yang luas dalam masyarakat kota industri yang memiliki perilaku yang kurang lebih sama 

terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. Penggolongan sosial tersebut didasarkan pada  tingkat 

penghasilan, pendidikan, tempat tinggal maupun agama. Kesamaan orientasi dan perilaku ini akan 

mempunyai kaitan dengan gejala yang diakibatkan media massa seperti halnya surat kabar. 

 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, tentang 

Identifikasi Motif Membaca surat Kabar  pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika,  

Unikom  Bandung  maka  dapatlah  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut : 

1. Berbagai macam motif membaca surat kabar, menunjukkan sebagian besar menjawab bahwa 

tujuan utama mereka adalah untuk meningkatkan kognisi, dalam arti dengan membaca surat 

kabar dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

yang mereka miliki selain diperoleh di bangku kuliah. 

2. Orientasi kognisi yang merupakan tujuan utama, motif mereka membaca surat kabar, yakni 

kebutuhan akan informasi atau eksplorasi realitas, maka tujuan yang berikutnya adalah 

mengarah kepada identitas personal, yakni menggunakan isi media memperkuat/menonjolkan 

sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri, setelah itu barulah motif 

diversi yakni kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa antara jenis kelamin dengan motif 

membaca surat kabar  terdapat hubungan yang positif, dengan demikian terdapat hubungan 

yang nyata (signifikan) antara jenis kelamin dengan motif  membaca surat kabar ,demikian 

pula setelah memban-dingkan dengan koefisien kontingensi ternyata derajat assosiasi antara 

jenis kelamin dengan motif membaca surat kabar  cukup besar, artinya apapun motif 

membaca yang terdapat pada laki-laki akan sama pula yang terdapat pada perempuan. 



 

 

 

 

 

 

 

5.2. Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

ada beberapa hal yang merupakan saran yang dapat dikemukakan berikut ini : 

1. Diketahui bahwa secara keseluruhan motif mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika 

sebagai responden dalam penelitian ini lebih banyak menekankan kepada orientasi kognisi, 

oleh karena itu kepada pihak pengelola surat kabar  hendaknya memperbanyak memuat berita-

berita yang mengenai berita-berita yang aktual, bahkan juga menyangkut pengetahuan 

sehingga “sambil menyelam minum air” artinya dengan membaca surat kabar secara tidak 

langsung pengetahuan orang akan bertambah. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara jenis kelamin dengan motif membaca 

surat kabar terdapat hubungan yang nyata, sehingga diharapkan dalam memuat berita-berita 

baik untuk kepentingan laki-laki maupun perempuan dalam porsi yang sama. 

3. Bagi pengembangan ilmu komunikasi yang lebih berdaya guna, maka disarankan agar 

penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menempatkan variabel-variabel yang lain bagi 

penelitian selanjutnya.  
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