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MOTTO 

 

 

� Bermimpilah, maka Tuhan akan menemani mimpi- mimpimu. 

� “Semua jiwa manusia  adalah abadi, namun jiwa manusia 

yang berbudi, abadi dan dalam lindungan Yang Maha 

Kuasa.” 

(Socrates)  

� “Orang yang pintar dalam hal akademik, belum tentu pintar 

pula dalam praktik dan dalam berinteraksi sehari-hari.” 

(Bela Subakti)  

� “Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi 

orang yang mengambil sebaik-baiknya dari otaknya yang 

tidak sempurna.” 

(Nabi Muhammad SAW)  
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ABSTRAK 

 

ADITA GIRI PRASETYO, L 100070078. Studi Tingkat Kepuasan 

Penggunaan Situs Pasoepati.net Di Kalangan Suporter Sepak Bola 

(Pasoepati) Di Kota Surakarta 

Tingkat kepuasan suatu khalayak saat sekarang ini dapat diukur dengan 

menggunakan teknologi media baru atau media internet. Kemunculan internet 

sebagai media baru dan media sosial sangat berpengaruh bagi khalayak khususnya 

pecinta sepak bola terutama suporter sepak bola (pasoepati) dibidang media 

massa. Suatu media dianggap berusaha untuk memenuhi kebutuhan khalayak. Jika 

kebutuhan terpenuhi, kepuasan dalam menggunakan media dapat terpenuhi 

sehingga media yang mampu memenuhi kebutuhan khalayak disebut media 

efektif. Namun konsep dasar teori ini menganggap bahwa khalayaklah yang 

dianggap aktif dalam menggunakan media. Salah satu situs media online yang 

bergerak dibidang olah raga khususnya sepak bola yaitu pasoepati.net. Situs ini 

adalah situs yang mengupas tentang klub sepak bola di Kota Surakarta yaitu persis 

Solo dan suporternya yaitu pasoepati. 

Penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratifications salah satu jenis 

penelitian kuantitatif, inti dari teori Uses and Gratifications yaitu khalayak 

menggunakan media massa berdasarkan motif- motif tertentu. Metode penelitian 

ini adalah metode penelitian survai dengan responden 100 orang. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan dan apakah terdapat 

kesejangan kepuasan khalayak sebelum dan sesudah mengakses situs tersebut. 

Dan analisa datanya menggunakan Analisis Discrepancy. Setelah melakuka 

analisis data tabulasi silang dan Analisis Discrepancy, maka akan diketahui 

apakah penelitian ini menunjukan kesenjangan kepuasan didalam media situs web 

tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesenjangan kepuasan media ini  

terdapat didalam kategori sedang, dikarenakan tingkat pemenuhan kepuasan 

media ini tergolong tinggi atau hampir semua jenis- jenis kebutuhan dari situs web 

pasoepati.net ini dapat dipenuhi dan tidak ada jenis- jenis kebutuhan dari situs 

web pasoepati.net yang tidak dapat dipenuhi. Dalam penelitian ini penggunaan 

media (Media Use) tidak mempengaruhi hasil kepuasan seseorang dalam 

mengkonsumsi suatu media. 

 

Kata Kunci: Tingkat Kepuasan, Kesenjangan Kepuasan, Pasoepati.net. 
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ABSTRACT 

 

ADITYA GIRI PRASETYO, L 100070078. Study on Gratifications Level of 

Pasoepati.net. Site Use among Soccer Supporter Group (Pasoepati) of 

Surakarta 

 

Gratification level of a public at present can be measured by using new 

media technology or internet technology. Presence of internet as a new media and 

a social media is very affecting public, especially, soccer lovers mainly soccer 

supporter group (Pasoepati) in mass media. A media is considered trying to meet 

public’s need. If a need is met, gratification of using the media can be fulfilled so 

that a media that is able to meet public gratification called an effective media. 

However, basic concept of the theory considers that the public is considered active 

in using it. Pasoepati.net. is one of online media that is active in sport area. The 

site covers about soccer club of Surakarta, namely, PERSIS Solo and its supporter 

group, Pasoepati. 

The research applies Uses and Gratifications method and it is a quantitative 

one. Principle and theory of Uses and Gratifications method is a public uses mass 

media based on particular motives. The research uses a survey method with 

respondents of 100 individuals. Purpose of the research is to know level of 

gratification and is there any gap of public gratification between before and after 

accessing the site. Data analysis of the research uses Discrepancy analysis. After 

Cross-tabulation and Discrepancy analyses, then it will be known that whether or 

not the research indicates gratification gap of using website media. The results of 

this study indicate show that the gratification gap media of this media in the 

medium category, because the level of media gratification is classified as high or 

almost any type of website pasoepati.net needs can be met and that no kind of 

website pasoepati.net needs can’t be met. The research showed that the media use 

is not affecting gratification level of an individual in consuming a media. 

 

Key words: Gratification level, Gap of gratification, Pasoepati.net  
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