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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum tentang Telegram sebagai Aplikasi dalam Mengakses 

Drama Korea 

Telegram adalah aplikasi layanan pengirim pesan instan 

multiplatform berbasis awan yang dapat digunakan secara gratis. Telegram 

dapat diinstall pada perangkat smartphone dan laptop atau pc atau komputer. 

Dengan Telegram pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, 

stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. 

Tabel 4.1 

Channel Drama Korea di Telegram 

No. Channel No. Grup 

1. KLoversDrakorOngoing 1. https://t.me/kdramastory 

2. Drakor on going 2. htps://t.me/zonakorea 

3. Nonton drakor 3. https://t.me/Drakor 

4. K Lovers 4. https://t.me/dramakoreajepun 

5. Drama dan Movie Lovers 5. https://t.me/MovieDrama4u 

6. Korea Dramas 6. https://t.me/KloversOstDrakor 

7. Korea Movie 7. https://t.me/korean_drama_lovers_sub_indo 

8. Drama Korea Lovers 8. https://t.me/KLoversPhThDramaFinish 

9. Movie drama  

10. Nontondramaseri 

11. Hangeul Area 

12. Kissasian 

13. MovieDrama4u 
Sumber: Observasi data sekunder penelitian 2022 (diolah) 

Tabel 4.1 menjelaskan daftar alamat channel terbaru nonton drama 

Korea (drakor) di Telegram yang popular di tahun 2022 dengan dilengkapi 

subtitle berbahasa Indonesia yang dapat dikunjungi oleh pengguna telegram.  
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Gambar 4 menjelaskan ilustrasi cara menonton film drama Korea di 

aplikasi telegram secara mudah dan tidak memerlukan biaya tambahan 

 

Gambar 4 

Tahapan Menonton Drama Korea di Aplikasi Telegram 

Gambar 4 menjelaskan alur menonton drama Korea melalui aplikasi 

telegram dari mulai membuka aplikasi hingga film dapat berputar. Telegram 

tak cuma berfungsi sebagai platform untuk mengirim pesan seperti platform 

messenger lainnya, Telegram juga sering digunakan untuk menonton film. 

Kemudahan akses tersebut membuat aplikasi telegram menjadi lebih popular 

untuk mengakses film dibandingkan dengan alternatif sebagai media 

pengiriman pesan. 
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Selain digunakan untuk chatting, saat ini pengguna bisa menggunakan 

aplikasi Telegram untuk nonton film berbagai series, seperti drama Korea. 

Pengguna bisa nonton drakor dengan 2 cara, yaitu dengan cara streaming 

ataupun mendownload movie tersebut. Pada gambar 5, dijelaskan cara 

download drakor di Telegram dengan mudah. 

 

Gambar 5 

Tahapan Mengunduh Konten Drama Korea di Aplikasi Telegram 

Bagi penggemar drama Korea, sangat terbantu karena adanya fitur 

download drakor. Pada aplikasi telegram sendiri terdapat ribuan film yang 

bisa ditonton dan download secara gratis. Selain itu, pengguna bisa 

menemukan banyak sekali seri drama Korea terbaru melalui aplikasi 

Telegram. 
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Untuk dapat mengakses drama Korea terbaru yang tengah viral, maka 

pengguna dapat menonton di Telegram lewat HP Android atau iPhone secara 

gratis dan alternatif tidak perlu join ke grup. Fitur channel yang dapat diakses 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Fitur Channel Drama Korea di Aplikasi Telegram 

No. Nama Kelebihan Kekurangan 

1. 
KL Korea 

Finish 

Koleksi banyak Hanya menyediakan 

kualitas 360p Rajin update 

2. 
KL Korea 

Ongoing 

Setiap judul dibuatkan channel khusus Tidak ada pilihan 

resolusi video Sangat update 

3. 
Korea Drama 

Sub Indo 

Menyediakan subtitle Bahasa Indonesia 
Jarang update 

4. 
[Finish] Drama 

Korea 

Koleksi lengkap Hanya menyediakan 

satu pilihan resolusi 

video 

List episode tersusun rapi 

Semua episode sudah coompleted 

5. Drama Koreaku 

Koleksi banyak 

 Menyediakan beberapa resolusi video 

Semua video telah dilengkapi subtitle 

6. 
Vicenzo Drama 

Korea 

Koleksi cukup banyak Tidak dilengkapi 

subtitle Bahasa 

Indonesia 

Menyajikan drama Korea Ongoing 

Menyediakan pilihan resolusi 

7. 
Drama Korea 

Terbaru 

Banyak pilihan drama Korea 
Jarang update 

Menyediakan resolusi yang variative 

8. 
Korean Drama 

Series HD 

Menyediakan Drama Korea HD Tidak ada subtitle 

Indonesia 

Rajin Update File disimpan di luar 

Telegram 

9. Drakor Favorit 

Koleksi sangat banyak 

Jarang Update Pilihan resolusi mulai SD hingga HD 

Dilengkapi subtitle Indonesia 

10. 

Drama Korea 

on Going 

Drakocin 

Koleksi banyak Hanya menyediakan 

satu resolusi video 

saja 

Subtitle terbaca dengan jelas 

Update setiap hari 
Sumber: Observasi data sekunder penelitian 2022 (diolah) 

Berdasarkan list pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa mengakses drama 

Korea (drakor) di Telegram memang sangat mungkin dilakukan. Mengingat 

di aplikasi Telegram, pengguna bisa membagikan video dengan durasi 

panjang. 
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4.2. Karakteristik Responden Penelitian 

1. Distribusi Responden Berdasarkan Rata-Rata Akses Menonton Drama 

Korea per Hari 

Gambaran rata-rata akses responden dikelompokkan dalam lima 

interval kelas data yaitu > 4 jam, < 1 jam, 1 – 2 jam, 2 – 3 jam dan 3 – 4 jam 

dapat dilihat pada ilustrasi gambar 6 berikut: 

 

Gambar 6 

Pie Illustration Rata-Rata Akses Menonton Drama Korea per Hari 

Mayoritas responden mengakses drama Korea melalui media telegram dalam 

kurun waktu 1 hingga 2 jam per hari sebanyak 40%. Durasi 1-2 jam per hari 

didukung dengan kondisi pandemic Covid-19. Durasi menonton drama Korea 

melalui media telegram dapat menjadi alternfatif selain menggunakan 

streaming berbayar. Hal tersebut juga menyesuaikan dengan generasi 

millennial (Usia 21-24 tahun) dan generasi Z (usia 15-20 tahun) yang mulai 

aktif meninggalkan siaran Televisi konvensional dan beralih via internet. 
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2. Distribusi Responden Berdasarkan Peminatan Genre Drama Korea 

Terdapat enam kluster utama genre drama yang diminati responden 

jika mengakses melalui media telegram yaitu: action, drama criminal, fantasi, 

horror, komedi romantic dan melo drama dapat dilihat pada gambar 7 berikut: 

 

Gambar 7 

Illustration Bar Genre Drama yang Diminati Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mayoritas responden sangat 

menggemari genre komendi romantis (46,67%). Komedi romantic dapat 

membuat penonton drama Korea terbawa perasaan dan mudah untuk tertawa 

karena mengandung juga unsur hiburan. Paling sedikit responden 

menggemari drama criminal dan horror (4,44%). Genre komedi romantis 

menceritakan drama dengan konsep kehidupan yang ringan dan berisi hal-hal 

yang dapat membuat tertawa menyesuaikan karakteristik kepribadian yang 

berjiwa muda, polos dan naif. Komedi romantis menceriminkan karakter 

aktor yang menyukai hal-hal santai, jujur dan tidak berpura-pura. 
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4.3. Analisis Karakteristik Variabel 

Skoring dilakukan dengan skala 1-4 pada 90 responden dengan nilai STS 

(Sangat Tidak Sesuai) = 1; TS (Tidak Sesuai) = 2; S (Sesuai) = 3; SS (Sangat 

Sesuai) = 4. Hasil tanggapan responden berjumlah sampel 90 orang terhadap 

Gratification Sought, motif mengakses drama Korea melalui media telegram dapat  

dilihat pada table 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Penilaian terhadap Motif Informasi (Gratification Sought) 

Dimensi 

GS 
Indikator Empirik STS TS S SS 

Skor 

Rata-

Rata 

Motif 

Informasi 

GS.1.a. 

Saya ingin mengetahui 

kehidupan warga di Negara 

Korea Selatan 

1 14 39 36 3,600 

GS.1.b. 

Saya ingin mengetahui gaya 

komunikasi di Negara Korea 

Selatan 

1 0 46 43 3,622 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 

Motif informasi paling tinggi diperoleh bahwa mayoritas responden sangat 

ingin mengetahui gaya komunikasi di Negara Korea Selatan Selatan dengan skor 

rata-rata sebesar 3,622. Beberapa aspek yang ingin diketahui oleh responden 

melalui tayangan drama Korea antara lain: kehidupan di perguruan tinggi, standar 

kecantikan, senioritas di sekolah, permasalahan stress kehidupan dan kesenjangan 

kehidupan antara kaya dan miskin. 

Tabel 4.4 

Penilaian terhadap Motif Identitas Pribadi (Gratification Sought) 

Dimensi 

GS 
Indikator Empirik STS TS S SS 

Skor 

Rata-

Rata 

Motif 

Identitas 

Pribadi 

GS.2.a. 

Saya ingin mengetahui 

karakter tokoh pada drama 

Korea dari media telegram 

0 1 57 32 3,578 

GS.2.b. 

Saya ingin mengetahui ajaran-

ajaran baik di dalam drama 

Korea 

0 3 37 50 3,589 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 
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Motif identitas pribadi paling tinggi terletak pada indikator keinginan 

responden untuk mengetahui ajaran-ajaran yang baik dalam drama Korea 

(nilai rata-rata 3,589). Beberapa nilai-nilai kehidupan yang ingin diketahui 

dari identitas pribadi antara lain: cara mencapai standar penampilan menarik, 

pengorbanan hidup, bakat dan kecerdasan, sikap kepercayaan diri dan 

pencapaian kebahagiaan. 

Tabel 4.5 

Penilaian terhadap Motif Integrasi dan Interaksi Sosial (Gratification Sought) 

Dimensi 

GS 
Indikator Empirik STS TS S SS 

Skor 

Rata-

Rata 

Motif 

Integrasi 

dan 

Interaksi 

Sosial 

GS.3.a. 

Dengan menonton drama 

Korea, saya dapat 

memperoleh pengetahuan 

yang berkenaan dengan 

kepedulian sosial 

0 4 38 48 3,544 

GS.3.b. 

Dapat pula menemukan 

bahan percakapan dan 

interaksi social dengan 

orang lain disekitar 

lingkungan saya 

0 3 49 38 3,522 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 

Motif integrasi dan interaksi sosial pada variable gratification sought 

diperoleh indikator penilaian tertinggi pada aspek keinginan untuk 

memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan kepedulian sosial (skor 

rata-rata = 3,544). Mengakses drama Korea melalui media telegram dapat 

menjadi suatu alternatif untuk mengungkapkan pendapat dan kritik social. 

Harapan yang ditimbulkan yaitu meningkatkan aware dan memperluas 

wawasan tentang permasalahan sosial.  
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Tabel 4.6 

Penilaian terhadap Motif Hiburan (Gratification Sought) 

Dimensi 

GS 
Indikator Empirik STS TS S SS 

Skor 

Rata-

Rata 

Motif 

Hiburan 

GS.4.a. 

Dengan menonton drama 

Korea, juga dapat melepas 

permasalahan yang dialami 

saat ini 

0 6 41 43 3,311 

GS.4.b. 

Dengan menonton drama 

Korea saya dapat lebih 

bersemangat menjalani 

aktivitas sehari-hari 

0 9 49 32 3,400 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 

Hasil penilaian responden terhadap dimensi motif hiburan pada gratification 

sought diperoleh indikator kuat pada aspek bahwa responden menjadi lebih 

bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah menonton drama korea 

(skor rata-rata 3,400). Responden dapat menggunakan aktivitas menonton drama 

Korea sebagai alternatif untuk terapi. Hal ini terjadi karena dengan menonton drama 

Korea melalui media telegram, responden dapat memperoleh pengalihan yang 

menyenangkan dari penat kehidupan terutama ketika saat pandemi. 

Tabel 4.7 

Penilaian Kepuasan Informasi (Gratification Obtained) 

Dimensi 

GO 

Indikator Empirik 

STS TS S SS 

Skor 

Rata-

Rata 

Kepuasan 

Informasi 

GO.1.a. 

Saya memperoleh informasi 

kehidupan warga di Negara 

Korea Selatan 

0 0 36 54 3,222 

GO.1.b. 
Saya dapat mengetahui 

budaya Negara Korea Selatan 
0 1 32 57 3,456 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 
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Kepuasan informasi pada variabel gratification obtained diperoleh indikator 

paling tinggi nilainya (3,456) adalah kepuasan setelah mengetahui tentang budaya 

korea. Budaya korea yang disukai oleh responden setelah mengakses drama Korea 

melalui media telegram antara lain: makanan, pakaian, property dan festival.  

Tabel 4.8 

Penilaian Kepuasan Identitas Pribadi (Gratification Obtained) 

Dimensi 

GO 
Indikator Empirik STS TS S SS 

Skor 

Rata-

Rata 

Kepuasan 

Identitas 

Pribadi 

GO.2.a. 

Saya mampu mengetahui 

karakter tokoh pada drama 

Korea dari media telegram 

1 2 31 56 3,444 

GO.2.b. 

Saya memperoleh ajaran-

ajaran baik di dalam drama 

Korea 

0 2 33 55 3,522 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 

Hasil penilaian kepuasan identitas pribadi pada variable gratification 

obtained diperoleh indikator paling kuat yaitu penerimaan ajaran-ajaran baik di 

dalam drama Korea (3,522). Daya tarik visual dari para pemerannya dan romansa 

antara karakter utama yang heartwarming, biasanya menjadi dua faktor utama 

mengapa banyak responden menyukai drama Korea. 

Tabel 4.9 

Penilaian Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial (Gratification Obtained) 

Dimensi 

GO 

Indikator Empirik 

STS TS S SS 

Skor 

Rata-

Rata 

Kepuasan 

Integrasi 

dan 

Interaksi 

Sosial 

GO.3.a. 

Dengan menonton drama 

Korea, dapat memperoleh 

pengetahuan yang lebih 

berkenaan dengan kepedulian 

sosial 

0 4 33 53 3,489 

GO.3.b. 

Saya telah menemukan bahan 

percakapan dan interaksi 

sosial dengan orang lain 

disekitar lingkungan saya 

0 1 41 48 3,389 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 
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Berdasarkan hasil penilaian pada dimensi kepuasan integrasi dan 

interaksi sosial variabel gratification obtained diperoleh indikator paling kuat 

yaitu kepuasan terhadap pengetahuan tentang kepedulian social (3,489). 

Beberapa aspek sosial yang dapat dijadikan contoh setelah menonton drama 

Korea antara lain kebijaksanaan dalam bermedia sosial, menggunakan 

sumber daya keuangan sesuai kebutuhan secara bijak, menghargai privasi 

identitas pribadi dan menghindari mengumbar status untuk pencitraan. 

Tabel 4.10 

Penilaian Kepuasan Hiburan (Gratification Obtained) 

Dimensi 

GO 

Indikator Empirik 

STS TS S SS 

Skor 

Rata-

Rata 

Kepuasan 

Hiburan 

GO.4.a. 

drama Korea dapat 

meningkatkan kemampuan 

saya menghadapi 

permasalahan yang dialami 

saat ini 

1 2 55 32 3,411 

GO.4.b. 

Dengan menonton drama 

Korea saya dapat lebih 

produktif 

0 2 50 38 3,256 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 diperoleh bahwa kepuasan tertinggi 

pada aspek kepuasan hiburan yaitu responden merasa dengan menonton 

drama Korea maka dapat lebih kuat dalam menghadapi masalah (3,411). 

Mengakses drama Korea melalui media telegram dirasakan dapat menjadi 

kesempatan untuk refleksi diri. Kegiatan menonton drama Korea yang 

menyenangkan dapat meningkatkan semangat aktivitas sehari-hari. 
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4.4. Motif Kepuasan Mahasiswa FISKOM UKSW dalam Mengakses Drama 

Korea pada Media Telegram 

Paired T-Test merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua 

data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan 

rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Karena 

berpasangan, maka data dari kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau 

berasal dari sumber yang sama. Paired T-Test merupakan bagian dari analisis 

parametrik sehingga hal yang harus diperhatikan pertama kali adalah datanya harus 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.11 

Paired Samples Statistics Motif dengan Kepuasan Menonton Drama Korea 

Melalui Media Telegram 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 Motif Informasi 6.68 90 .980 .103 

Kepuasan Informasi 7.22 90 1.160 .122 
Pair 2 Motif Identitas Pribadi 6.87 90 1.052 .111 

Kepuasan Identitas Pribadi 7.17 90 .927 .098 
Pair 3 Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 6.88 90 1.015 .107 

Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 7.07 90 1.015 .107 
Pair 4 Motif Hiburan 6.67 90 1.008 .106 

Kepuasan Hiburan 6.71 90 .960 .101 

Rata – rata hasil perbandingan antara Gratification Sought dan Gratification 

Obtained yaitu motif dan kepuasan secara keseluruhan aspek diperoleh kepuasan 

lebih tinggi dibandingkan dengan motif 

Tabel 4.12 

Paired Samples Correlations Motif dengan Kepuasan Menonton Drama 

Korea Melalui Media Telegram 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Motif Informasi & Kepuasan Informasi 90 .380 .000 

Pair 2 Motif Identitas Pribadi & Kepuasan Identitas Pribadi 90 .450 .000 

Pair 3 Motif Integrasi dan Interaksi Sosial & Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial 90 .412 .000 

Pair 4 Motif Hiburan & Kepuasan Hiburan 90 .561 .000 

Nilai correlation dan tingkat signifikansi berada pada level 0,000 (lebih 

tinggi dibandingkan nilai α yaitu 0,05) sehingga antara kedua variable memiliki 

hubungan yang kuat dan positif.
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Kedua variabel memiliki struktur dimensi yang sama serta indikator yang saling berkaitan. Hasil perbandingan antara motif 

mahasiswa UKSW mengakses drama Korea melalui media telegram terjadi kesenjangan antara sebelum dan sesudah mengakses drama 

Korea melalui media telegram. 

 Tabel 4.11  

Paired Samples Test Motif dengan Kepuasan Menonton Drama Korea Melalui Media Telegram 

 

Paired Differences 

t df 
Sig.  

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Motif Informasi - Kepuasan Informasi .189 1.101 .116 -.042 .419 1.628 89 .107 
Pair 2 Motif Identitas Pribadi - Kepuasan Identitas Pribadi .300 1.043 .110 .081 .519 2.728 89 .008 
Pair 3 Motif Integrasi dan Interaksi Sosial - Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial .544 1.201 .127 .293 .796 4.301 89 .000 
Pair 4 Motif Hiburan - Kepuasan Hiburan .044 .923 .097 -.149 .238 .457 89 .649 

 

Sig. (2-tailed) Pair 1 : Nilai probabilitas atau p value uji T Paired: Hasil = 0,107. Artinya: Tidak terdapat perbedaan rata-rata motif 

kepuasan informasi antara sebelum dan sesudah menonton drama Korea melalui media telegram. Sebab: Nilai p 

value < 0,05 (95% akurasi). 

Sig. (2-tailed) Pair 2 : Nilai probabilitas atau p value uji T Paired: Hasil = 0,008. Artinya: terdapat perbedaan rata-rata motif kepuasan 

identitas pribadi antara sebelum dan sesudah menonton drama Korea melalui media telegram. Sebab: Nilai p value 

> 0,05 (95% akurasi). 

Sig. (2-tailed) Pair 3 : Nilai probabilitas atau p value uji T Paired: Hasil = 0,000. Artinya: terdapat perbedaan rata-rata motif kepuasan 

integrasi dan interaksi sosial antara sebelum dan sesudah menonton drama Korea melalui media telegram. Sebab: 

Nilai p value > 0,05 (95% akurasi). 

Sig. (2-tailed) Pair 4 : Nilai probabilitas atau p value uji T Paired: Hasil = 0,649. Artinya: Tidak terdapat perbedaan motif kepuasan hiburan 

antara sebelum dan sesudah menonton drama Korea melalui media telegram. Sebab: Nilai p value < 0,05 (95% 

akurasi). 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Brogran 

(2010) yang menyatakan bahwa media sosial adalah satu set baru komunikasi dan 

kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak 

tersedia untuk orang biasa.  Pada uji paired samples correlations diperoleh keempat 

aspek gratification diperoleh hubungan kuat dan positif (0,000 < 0,050). Pada uji 

paired samples test, aspek motif kepuasan informasi dan hiburan tidak memiliki 

perbedaan signifikan dengan kepuasan. Uji paired samples test, menemukan 

perbedaan signifikan aspek kepuasan identitas pribadi dengan kepuasan integrasi 

dan interaksi sosial memiliki perbedaan signifikan dengan kepuasan. 

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

Mayoritas responden mengakses drama Korea melalui media telegram 

dalam kurun waktu 1 hingga 2 jam per hari sebanyak 40%. Durasi 1-2 jam per hari 

didukung dengan kondisi pandemic Covid-19. Durasi menonton drama Korea 

melalui media telegram dapat menjadi alternfatif selain menggunakan streaming 

berbayar. Hal tersebut juga menyesuaikan dengan generasi millennial (Usia 21-24 

tahun) dan generasi Z (usia 15-20 tahun) yang mulai aktif meninggalkan siaran 

Televisi konvensional dan beralih via internet. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mayoritas responden sangat 

menggemari genre komedi romantis (46,67%). Komedi romantis dapat membuat 

penonton drama Korea terbawa perasaan dan mudah untuk tertawa karena 

mengandung juga unsur hiburan. Paling sedikit responden menggemari drama 

criminal dan horror (4,44%). Genre komedi romantis menceritakan drama dengan 

konsep kehidupan yang ringan dan berisi hal-hal yang dapat membuat tertawa 

menyesuaikan karakteristik kepribadian yang berjiwa muda, polos dan naif. 

Komedi romantis menceriminkan karakter aktor yang menyukai hal-hal santai, 

jujur dan tidak berpura-pura 

Temuan penelitian ini menggambarkan keselaran dengan penelitian 

Hussain, et.al. (2020) bahwa gratifikasi yang diperoleh dan gratifikasi yang dicari 

dari mengakses drama Korea melalui aplikasi telegram untuk kebutuhan kognitif 

berbeda satu sama lain. Penelitian ini terbatas pada kepuasan yang dicari dan 



 

15 
 

kepuasan yang diperoleh untuk kebutuhan kognitif di antara populasi yang 

menggunakan media telegram untuk mengakses drama Korea. 

Model uses and gratifications berangkat dari pandangan bahwa komunikasi 

(khususnya media sosial) tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak. Inti 

teori uses and gratifications adalah khalayak pada dasarnya menggunakan media 

berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif 

khalayak. Jika motif ini terpenuhi maka kebutuhan khalayak akan terpenuhi. Pada 

akhirnya, media yang mampu memenuhi kebutuhan khalayak disebut media yang 

efektif (Kriyantono 2008). Pada penelitian ini media memenuhi kebutuhan 

khalayak dalam bentuk penyediaan akses untuk menonton drama Korea. 

Model pada penelitian ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media pada 

diri orang (what media do to people), tetapi ketertarikan pada apa yang dilakukan 

orang terhadap media (what people do to media). Anggota khalayak dianggap 

secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian 

ini selaras dengan konsep Rakhmat (2002) bahwa  karena penggunaan media adalah 

salah satu cara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan, maka efek media 

sekarang didefinisikan sebagai situasi ketika pemuasan kebutuhan tercapai 

(Rakhmat 2002). Adapun asumsi dasar dalam pendekatan uses and gratifications 

menurut Katz, Blumler dan Gurevitch (Morissan 2010) adalah Khalayak dianggap 

aktif: Media perlu bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan 

kebutuhan khalayak. 

 

 

 


