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ABSTRAKSI
Media televisi telah menjadi bagian yang tak terp isahkan dari peradaban
kehidupan manusia. Hampir dalam keseharian k ita selalu berhub ungan dengan
media komunikasi massa yang paling berpengaruh ini. Saat k ita ingin
memperoleh hiburan maka televisi selalu menyajikan tayangan – tayangan
hiburan menarik dan dengan menonton televisi maka akan banyak hal – hal baru
yang dapat d i ketahui oleh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
motivasi anak – anak dalam menonton tayangan “Dunia Binatang” di Trans7.
Konsep yang d igunakan dalam penelitian ini adalah menggunaka tipologi
motivasi Denis McQuail yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu : 1. Informasi 2.
Identitas Pribadi 3. Interaksi Sosial 4. Hib uran. Motivasi adalah dorongan
sikolo gis dipandang sebagai motif utama perilaku konsumsi media. Motif ini
sangat beragam dan berbeda – beda dari setiap penonton, karena setiap peno nton
memilik i latar belakang dan tujuan yang berbeda. Kepuasan adalah hal yang
bersifat subjektif dan sangat tergantung masing – masing ind ividu. Teori Uses and
Gratificatio n adalah perluasan dari sikap yang memerlukan kluster no n linear dari
keyak inan, evaluasi dan persepsi. Keyakinan,evaluasi dan persepsi ini memberi
kebebasan individ u bagaimana mereka mengkonsumsi media.
Sifat penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan
menggunakan teori survey, yang mengambil sampel secara purposive dari warga
RW 007 Perumahan Kelapa Dua, Tangerang. Yang meno nton tayangan Dunia
Binatang d i Trans7 sebanyak 85 orang.
Hasil penelitian menunjukan tingkat motivasi responden dalam meno nton
tayangan Dunia Binatang d i Trans7 apabila dikaitkan dengan interpretasi skor
likert maka “Motivasi Anak – Anak Dalam Meno nton Tayangan Dunia Binatang
di Trans7” adalah Setuju / Positif. Dan dimensi informasi merupakan faktor yang
paling dominan pada responden yang menonton tayangan Dunia Binatang di
Trans7.
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