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ABSTRAK 

Ramdan Junaeni: Tingkat Kepuasan Pembaca terhadap Situs Kaskus.co.id 

(Penelitian terhadap Mahasiswa Jurnalistik UIN SGD Bandung 

Angkatan 2012) 

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Kampus UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung. Mahasiswa jurnalistik angkatan 2014 cukup banyak yang mengakses situs 

Kaskus.co.id. Para mahasiswa beranggapan bahwa situs tersebut memiliki banyak 

informasi yang up to date, dan ditambah adanya forum diskusi bersama para kaskusers. 

Maka, berdasarkan hal tersebut, menarik untuk diteliti tentang tingkat kepuasan yang 

dirasakan para Mahasiswa Jurnalistik angkatan 2012 setelah mengakses situs Kaskus.co.id. 

Tujuan peneliti ini adalah; 1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan pembaca 

mahasiswa jurnalistik angkatan 2012 terhadap situs Kaskus.co.id, dan 2) Untuk 

mengetahui hubungan pencarian kepuasan dan perolehan kepuasan pembaca terhadap situs 

Kaskus.co.id. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Expectancy Values Theory (Teori 

Pengharapan Nilai). Teori ini mengasumsikan bahwa individu selalu berorientasi pada 

kepercayaan dan penilaian (beliefs and evaluations) dalam hidupnya, termasuk ketika 

memilih media. Artinya, khalayak menyeleksi media mana yang dapat memenuhi 

kebutuhan (motif-motif) mereka sehingga timbulah kepuasan ketika mereka menggunakan 

suatu media massa.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey. 

Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

Berdasarkan hasil penelitian, Tingkat kepuasan pembaca terhadap situs 

Kaskus.co.id. dapat disimpulkan bahwa dilihat seluruh indikator yaitu motif informasi, 

motif identitas pribadi, motif interaksi sosial, dan motif hiburan. Dari seluruh perhitungan 

dapat disimpulkan tingkat kepuasan pembaca terhadap situs Kaskus.co.id dalam kategori 

tinggi. Hal tersebut dikarenakan perolehan kepuasan (Gratification Obtained) nilainya 

lebih tinggi dari pencarian kepuasan (Gratification Sought) pembaca. Hubungan pencarian 

kepuasan dan perolehan kepuasan pembaca terhadap situs Kaskus.co.id. berdasarkan hasil 

analisis data menggunakan koefisien korelasi rank spearmen, dapat disimpulkan bahwa 

diketahui bahwa N atau jumlah data penelitian adalah sebanyak 60. Kemudian nilai sig. (2-

tailed) adalah 0,000, sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas, maka ada 

hubungan yang signifikat antara Gratification Sought (GS) dengan Gratification Obtained 

(GO). Selanjutnya, dari output pada tabel 3.7 diketahui Correlation Coefficient (koefisien 

korelasi) sebesar 0,949, maka nilai ini menandakan hubungan yang sangat tinggi antara 

Gratification Sought (GS) dengan Gratification Obtained (GO) dalam menunjang tingkat 

kepuasan pembaca terhadap situs Kaskus.co.id. Artinya kepuasan akan diperoleh oleh 

pembaca ketika motif-motif mereka terhadap situs Kaskus.co.id terpenuhi bahkan lebih 

dari apa yang mereka inginkan.  


