
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah    

Manusia selalu mempunyai keinginan dan jarang dicapai dengan keadaan 

puas sepenuhnya kecuali untuk waktu yang singkat. Apabila keinginan yang satu 

telah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang lainnya pun akan muncul 

menggantikan tempat keinginan yang pertama. Jika keinginan akan ini telah dipenuhi, 

masih ada keinginan lainnya yang akan tampil ke depan dan begitu pula seterusnya. 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah 

laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan 

sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karen itu, perbuatan 

seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan 

motivasi yang mendasarinya (Uno, 2006:1). 

Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu menggunakan 

simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterprestasikan makna dalam 

lingkungan mereka. Komunikasi sendiri bisa dilakukan dengan cara tatap muka 

ataupun melalui media untuk menyampaikan pesan. (West, 2008:5) 

Teknologi komunikasi mengalami kemajuan yang pesat di abad 21 ini, 

berbagai inovasi lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin 

beragam. Everett M. Rogers dalam bukunya Communication Techonology, The New 
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Media in Society, mengemukakan tentang empat era komunikasi yang dialami oleh 

manusia, yaitu: era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media 

komunikasi interaktif. Saat ini manusia sedang menghadapi era yang keempat, era 

media komunikasi interaktif. Hal itu terbukti dengan lahirnya berbagai jenis media 

baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Media baru ini memberikan ruang yang lebih 

luas pada penggunanya untuk komunikasi secara aktif. 

Saat ini, teknologi handphone maupun tablet sudah demikian maju fiture 

layanannya, dahulu hanya digunakan untuk menerima dan menelpon serta mengirim 

dan menerima short message system (SMS), namun sekarang sudah dipadukan 

dengan teknologi touchscreen, audio dan video, sehingga bisa dengan mudahnya 

mengirim gambar, suara dan video. Tablet adalah sebuah inovasi yang terlihat seperti 

sebuah smartphone yang besar, tetapi memiliki kemampuan tambahan lebih dari 

smartphone dan memliki kemampuan komputasi mendekati laptop. 

Dijelaskan mengenai perkembangan aplikasi ini, Aplikasi messenger bermula 

pada tahun 1970 ketika aplikasi instant messenger muncul dalam sistem operasi 

multi-user seperti UNIX. Mobile messenger atau instant messaging  mulai populer 

sejak tahun 2007-2008 yang pada waktu itu terkenal dengan Mig33, Ebuddy, 

Nimbuz, Y!M. Sampai sekarang banyak perusahaan membuat program messaging 

untuk mempermudah pengguna instant messaging  seperti Line, Kakaotalk, Wechat, 

Whatsapp. Walaupun mempunyai fungsi yang sama mengirim pesan secara instant, 

namun setiap program messaging ini memiliki fitur yang berbeda-beda hingga 

muncul persaingan antar instant messaging  tersebut (Benazi:2013). 
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  Realitanya saat ini masyarakat menggunakan smartphone dan tablet sebagai 

aplikasi chatting untuk mempermudah komunikasi. Penggunaan nomor telepon 

pribadi menyebabkan arus komunikasi perpesanan dengan menggunakan instant 

messaging  terus berkembang, tidak mengherankan apabila penggunaan instant 

messaging atau mobile messenger kini sudah mengalahkan popularitas SMS. 

Fenomena penggunaan instant messaging  di kalangan remaja sekarang ini 

digunakan karena kebutuhan manusia yang terus meningkat, kesibukan, sebagai 

sarana tukar informasi atau bisa jadi digunakan agar eksis dengan aplikasi-aplikasi 

yang baru ini. Banyaknya fitur yang menjadi unggulan aplikasi instant messaging  

seperti chat, videocall, voice notes, sharing, games yang semakin mempermudah 

jalannya komunikasi termasuk dalam hal berbisnis. Selain mudah digunakan kita juga 

bisa menggunakanya sebagai ajang promosi produk.  

Iklan memainkan peran penting dalam menginformasikan kepada pembeli 

tentang di mana saja mereka sebaiknya berbelanja online. Sekitar 79 persen pembeli 

online akan melakukan penelitian setelah melihat iklan online, sedangkan 85 persen 

menggunakan informasi dari iklan ketika melakukan riset produk. Terkait channel 

yang mereka gunakan untuk berbelanja online, 41 persen responden menggunakan 

mesin pencari, 37 persen menggunakan situs jejaring sosial, 20 persen mencari 

website retailer, dan 14 persen mencari informasi dari situs berita dan majalah. 

(Lukman, 2014) 

Ruang interaksi yang luas pada media menyebabkan penggunanya selektif 

memilih media, akses media sosial menjadi lebih sering dari pada jenis media 
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sebelumnya. Mengakses media sosial kapanpun dan dimanapun inilah yang 

menyebabkan banyak telepon genggam menyediakan berbagai aplikasi yang dapat 

memenuhi kebutuhan penggunanya terhadap media sosial caranya dengan melahirkan 

dan memperbaharui berbagai operating system. 

 Dalam bukunya Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (2007:33), 

Masyarakat bergerak maju dan tidak bergerak mundur. Ini artinya, masyarakat akan 

bergeser dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Tentunya perangkat, 

tantangan dan alat-alat yang digunakan dalam masyarakat modern sangat berbeda 

dengan masyarakat tradisional. 

 Media massa adalah saluran-saluran atau cara pengiriman bagi pesan-pesan 

massa. Media massa dapat berupa surat kabar, video, CD-room, Tv, Komputer dan 

sebagainya. Komunikasi massa adalah komunikasi kepada khalayak luas dengan 

menggunakan saluran-saluran komunikasi ini. Media baru atau new media yang 

terdiri atas teknologi berbasis komputer. Teknologi komunikasi ini termasuk email, 

internet, televisi kabel digital, pesan instan (instant messaging - IM) dan telepon 

genggam. Komunikasi massa akan didefinisikan sebagai komunikasi kepada 

khalayak dalam jumlah besar melalui banyak saluran komunikasi. Sehingga, 

komunikasi massa mencakup baik saluran maupun khalayak (West, 2008:41). 

Media baru tidak muncul secara spontan dan independen-mereka muncul 

bertahap metamorfose media yang lebih lama. Kemunculan bentuk-bentuk media 

komunikasi membiakkan ciri-ciri dominan dari bentuk sebelumnya. Menjamurnya 

aplikasi instant messaging dan globalisasi di hampir semua bidang kehidupan 

manusia, dari sains dan teknologi sampai gaya hidup hampir seluruh masyarakat di 
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belahan dunia telah menjadi simbol kemajuan sebuah peradaban manusia dunia masa 

kini. Salah satu pendorong adalah kemajuan teknologi yang berhasil 

mengintegrasikan teknologi informasi. Kemajuan perkembangan teknologi, pada 

akhirnya sangat berpengaruh dalam mengubah tatanan organisasi dan hubungan 

sosial kemasyarakatan dikarenakan sifat fleksibilitas dan kemampuan telematika 

untuk masuk ke aspek-aspek kehidupan manusia (Noegroho,2009:65). 

 Sangat sedikit di dalam hidup kita yang mempengaruhi kita lebih dari yang 

dilakukan oleh media. Kehadirannya hampir menginvasi seluruh kehidupan kita. 

Teknologi akan terus berkembang. Teori kegunaan dan gratifikasi menganggap orang 

aktif karena mereka mampu mempelajari dan mengevaluasi berbagai jenis media 

untuk mencapai tujuan komunikasi (West, 2008:101). 

Pengguna media komunikasi secara tidak langsung turut berperan aktif dalam 

kegiatan usaha para pelaku bisnis baik dikalangan mahasiswa maupun masyarakat 

secara luas. Saat ini sebagian dari pelaku bisnis di kalangan UMM menggunakan 

instant messaging sebagai media berkomunikasi dengan para calon pembeli, 

pelanggan maupun rekannya. 

 Dari berbagai realitas yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti minat pelaku bisnis di kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang melalui penggunaan instant messaging sebagai media penjualan karena 

beberapa mahasiswa disini yang juga merupakan pelaku bisnis. Peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul Motivasi Penggunaan Instant Messaging pada 

Pelaku Bisnis di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 
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A.1 Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :  

Apa yang memotivasi mahasiswa pelaku bisnis dalam menggunakan instant 

messaging sebagai media komunikasi? 

 

A.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi mahasiswa 

pelaku bisnis dalam menggunakan instant messaging sebagai media komunikasi. 

 

A.3 Kegunaan Penelitian 

Setelah menganalisis “Motivasi Penggunaan Instant Messaging Pada Pelaku Bisnis di 

Kalangan Mahasiswa UMM“ manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Tersedianya referensi guna menambah informasi dan literatur khususnya 

dalam komunikasi bermedia di kalangan mahasiswa. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lain dalam 

melakukan penelitian sejenis dan juga untuk civitas akademika Universitas 

Muhammadiyah Malang pada umumnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan bahan dan ide penelitian untuk kemudian dikembangkan lebih 

lanjut dalam situasi dan kondisi lain, bagi kalangan akademis pada umumnya 

dan khususnya pada mahasiswa komunikasi yang  akan mengadakan 

penelitian di bidang komunikasi. 

b. Diharapkan penelitian ini mampu mengantarkan peneliti untuk melengkapi 

persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-1. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

B.1 Motivasi 

Dalam bukunya Atmaja (2012:319) Motivasi memiliki akar kata dari 

bahasa Latin movere, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan 

begitu, memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong 

sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Berikut ini pemahaman 

yang jelas mengenai motivasi yang dikemukakan menurut beberapa para ahli : 

Menurut Atkinson (1974) motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi 

seseorang untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil atau lebih 

pengaruh. A.W. Bernard memberikan pengertian motivasi sebagai fenomena yang 

dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah tujuan-tujuan tertentu yang 

sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan sama sekali ke arah tujuan-tujuan 
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tertentu. Motivasi merupakan usaha memperbesar atau mengadakan gerakan untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Abraham Maslow (1943) mendefinisikan motivasi adalah sesuatu yang 

bersifat konstan (tetap), tidak pernah berakhir, berfluktuasi dan bersifat kompleks, 

dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan 

organisme. Dari beberapa pengertian motivasi dapat dikemukakan bahwa motivasi 

pada dasarnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan dalam mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

Dalam bukunya Purwanto (1990:72) Menurut kebanyakan definisi, 

motivasi mengandung tiga komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, 

dan menopang tingkah laku manusia. 

- Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu; 

memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya 

kekuatan dalam hal ingatan, respons-respons efektif dan 

kecenderungan mendapatkan kesenangan. 

- Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku dengan 

demikian ia menyediakan suatu orientasi tujuan tingkah laku individu 

diarahkan terhadap sesuatu. 

- Untuk menjaga dan menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus 

menguatkan intensitas dan dorongan-dorongan kekuatan individu 

B.1.1 Klasifikasi dan Fungsi Motif pada Individu 
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Motif menunjukkan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

yang menyebabkan orang tersebut mau bertindak melakukan sesuatu. Sedangkan 

motivasi adalah pendorong suatu usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah 

laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai tujuan dan hasil tertentu (Purwanto, 1992:71). 

 Woodworth dan Marquis, dalam Atmaja (2013:322). Kedua orang ahli ini 

membagi motif ke dalam tiga macam:  

- Motif organis, yaitu motif-motif yang berhubungan dengan kebutuhan-

kebutuhan biologis individu, seperti motif-motif yang berhubungan dengan 

kebutuhan-kebutuhan biologis individu, seperti makan dan minum, 

beristirahat, bergerak, dan lain-lain. 

- Motif objektif, mencakup motif-motif lain yang bukan sekedar memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan biologis, melainkan juga kebutuhan-kebutuhan 

diatasnya, seperti motif belajar, bekerja, beragama, berlibur dan lain-lain. 

- Motif darurat, yaitu motif yang timbul dalam keadaan darurat, kritis dan 

semua hal itu menuntut suatu tindakan yang cepat, seperti motif-motif berlari 

menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam jiwanya berteriak minta 

tolong dan lain-lain.  

Fudyartanto dalam bukunya Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru 

(2012:321) menuliskan fungsi-fungsi motivasi sebagai berikut: 
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a. Motif bersifat mengarahkan dan mengatur tingkah laku individu. Motif dalam 

kehidupan nyata sering digambarkan sebagai pembimbing, pengarah dan 

pengorientasi suatu tujuan tertentu dari individu. Tingkah laku individu 

dikatakan bermotif jika bergerak menuju ke arah tertentu.  

b. Motif sebagai penyeleksi tingkah laku individu, motif yang  terdapat pada diri 

individu mebuat individu yang bersangkutan bertindak secara terarah kepada 

suatu tujuan yang terpilih yang telah diniatkan oleh individu tersebut. 

c. Motif memberi energi dan menahan tingkah laku individu. Motif diketahui 

sebagai daya dorong dan peningkatan tenaga sehingga terjadi perbuatan yang 

tampak pada organisme. Motif juga mempunyai fungsi untuk 

mempertahankan agar perbuatan atau minat dapat berlangsung terus-menerus 

dalam jangka waktu lama.  

Sebagai seorang pakar psikologis, Maslow mengemukakan adanya lima 

tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang 

kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Adapun 
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kelima tingkatan kebutuhan pokok yang dimaksud adalah :

 

Gambar 1. Tingkatan Kebutuhan Pokok Manusia (sumber:Purwanto,1992:77) 

 

Keterangan : 

a. Kebutuhan fisiologis: kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat 

primer dan fital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari 

organisme manusia seperti sandang, pangan, papan, kesehatan fisik, dan 

sebagainya. 

b. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan seperti terjamin keamanannya, 

terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, kemiskinan, kelaparan, 

perlakuan tidak adil. 

Aktualisasi Diri

Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan Sosial

Kebutuhan rasa  aman dan 
tentram

Kebutuhan Fisiologis
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c. Kebutuhan sosial yang meliputi antara lain kebutuhan akan dicintai, 

diperhitungkan sebagai pribadi yang diakui sebagai anggota kelompok, rasa 

setia kawan, kerajasama. 

d. Kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, 

kemampuan, kedudukan, status, pangkat. 

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri seperti antara lain kebutuhan mempertinggi 

potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, 

kreatifitas dan ekspresi diri (Purwanto, 1992:77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi sendiri dipandang sebagai sebuah proses psikologi yang terdapat 

pada diri setiap individu, didalamnya individu memperoleh dorongan dikarenakan 

adanya rangsangan. Rangsangan ini bisa berasal dari diri individu tersebut atau dari 

lingkungannya.  

 
Seseorang dengan dorongan Rangsangan 
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    Gambar 2 

Gambar 2. Rangsangan diri individu  (Sumber : Muslimin, 2004 :287) 

 

Jadi, motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan 

interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan kepuasan yang terjadi pada diri 

seseorang. Dan motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor di 

dalam diri seseorang itu sendiri yang disebut sebagai intrinsik atau faktor diluar diri 

seseorang yang disebut ekstrinsik. Faktor di dalam diri seseorang dapat berupa 

kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan atau berbagai harapan, cita-cita yang 

menjangkau ke masa depan. Sementara faktor diluar diri, dapat ditimbulkan oleh 

berbagai sumber. Bisa karena pemimpin, kolega atau faktor lain yang sangat 

kompleks. Tetapi faktor intrinsik maupun faktor luar motivasi timbul karena adanya 

rangsangan. 

Faktor 
Ektrinsik 

Faktor 
Intrinsik 

Alternatif 
Perilaku 

Penentuan 
perilaku 

Perilaku  
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Tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau menggugah 

seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga 

dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. 

 

 B.2  Definisi Komunikasi 

Kata atau istilah “komunikasi” (Bahasa Inggris “communication”) berasal dari 

bahasa Latin “communicatus” atau communicatio atau comunicarre yang berarti 

“berbagi’ atau “menjadi milik bersama”. Dengan demikian, kata komunikasi menurut 

kamus bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai 

kebersamaan (Mulyana, 2008:46). 

Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss paling 

tidak menimbulkan lima hal : pengertian, pengaruh pada sikap, hubungan yang 

makin baik dan tindakan. Sehingga pesan yang disampaikan komunikator dapat 

diterima dengan baik oleh komunikan tanpa ada terjadinya salah persepsi. 

Banyak alasan mengapa manusia berkomunikasi. Thomas M. Scheidel (dalam 

Mulyana, 2008:04) mengatakan, orang berkomunikasi terutama untuk menyatakan 

dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang 

disekitarnya, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau 

berperilaku sebagaimana yang diinginkan. Sebagai sebuah proses, komunikasi 

bersifat continue, berkesinambungan, dan tidak memiliki akhir. Komunikasi juga 

dinamis, kompleks, dan senantiasa berubah (West & Turner, 2007:5).  
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Menurut Devito dalam bukunya Noegroho (2009:03), komunikasi adalah “the 

process of sending and receiving message between two person or among a small 

group of person, with some effect and some immediate feed back” atau proses 

penyampaian pesan dan penerimaan pesan diantara dua orang atau kelompok kecil, 

dengan efek dan feed back langsung. 

Sementara itu, menurut Laswell dalam bukunya Mulyana (2008:69-71) 

mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai 

tujuan. Berdasarkan definisi Laswell ini dapat diturunkan 5 unsur komunikasi yang 

saling bergantung satu sama lain, yaitu : 

Pertama ; sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi 

(encoding), komunikator, pembicara (speaker) atau originator. Sumber adalah pihak 

yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. 

Kedua; Pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan 

merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili nilai, gagasan 

atau maksud sumber tersebut. Pesan mempunyai 3 komponen, yaitu makna 

digunakan untuk menyampaikan pesan, dan bentuk atau organisasi pesan. 

Ketiga; saluran atau media, yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. Pada dasarnya saluran komunikasi 

manusia adalah 2 saluran, yaitu cahaya dan suara. Saluran juga merujuk pada cara 

penyampaian pesan, apakah langsung (tatap muka) atau lewat media (cetak dan 

elektronik). 
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 Keempat; penerima (receiver) sering juga disebut sasaran/tujuan (destination), 

komunikate, penyandi balik (decoder) atau khalayak, pendengar (listener), penafsir 

(interpreter), yaitu orang yang menerima dari sumber. 

Kelima; efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 

tersebut, misalnya terhibur, menambah pengetahuan, perubahan sikap atau bahkan 

perubahan perilaku.  

Komunikasi juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. 

Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan 

hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi. 

Kebutuhan sosial ini hanya dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang 

efektif. Fungsi komunikasi sosial menunjukan bahwa komunikasi penting untuk 

membangun konsep diri, eksistensi dan aktualisasi diri, kelangsungan hidup, 

memupuk hubungan, dan mencapai kebahagiaan.   

Dalam pengertian paradigmatis, komunikasi mengandung tujuan tertentu; ada 

yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media, baik media massa 

seperti surat kabar, radio, televisi, film maupun media nonmassa, misalnya surat, 

telepon, papan pengumuman, poster dan sebagainya.  

Jadi, komunikasi secara paradigmatis bersifat intesional (intentional), mengandung 

tujuan; karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. Sejauh mana kadar 

perencanaan itu, bergantung kepada pesan yang akan dikomunikasikan dan pada 

komunikan yang dijadikan sasaran. Dalam definisi tersebut tersimpul tujuan, yakni 
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memberi tahu atau mengubah sikap (attitude), pendapat (opinion), atau perilaku 

(behaviour) (Onong, 1993:05). 

B.3 Perkembangan Media dan Teknologi Komunikasi 

Burhan dalam bukunya Sosiologi Komunikasi (2006:37) mengatakan saat ini, 

kendali arah perkembangan sosiologi komunikasi ditentukan oleh pesatnya 

perkembangan dunia teknologi komunikasi yang kemudian secara stimulan 

mempengaruhi ranah-ranah sosial dan budaya masyarakat di setiap lapisan 

masyarakat. Dengan demikian objek kajian ini juga ikut dipengaruhi oleh 

perkembangan ranah-ranah sosial-budaya dan teknologi media itu dengan segala 

aspek yang mengikutinya.  

 Sayling Wen (2002) dalam bukunya Future of Media, melihat media dalam 

konteks yang lebih luas, tidak saja melihat media dalam konsep komunikasi antar 

pribadi, namun juga melihat media sebagai medium penyimpanan, selain ia melihat 

media sebagai medium informasi. Enam media hubungan antar pribadi yang 

dimaksud oleh Wen adalah suara, grafik, teks, musik, animasi, video. Sedangkan 

media penyimpanan adalah buku, kertas, kamera, alat perekam. 

 Dalam bukunya Burhan (2006:165) mengatakan bahwa, Perkembangan 

teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan masyarakat dunia global, namun 

secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, 

sehingga tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua kehidupan, yaitu 

kehidupan masyarakat nyata dan masyarakat maya (cybercommunity). Masyarakat 
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maya membangun dirinya dengan sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan 

proses sosial dalam kehidupan kelompok (jaringan) intra dan antar sesama anggota 

masyarakat maya. Proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat maya, ada 

yang bersifat sementara dan menetap dalam waktu yang relatif lama atau menetap 

untuk selama-lamanya. Sifat proses sosial dan interaksi sosial ini ditentukan oleh 

kepentingan mereka dalam dunia maya. 

 Menurut Stanley dalam bukunya Teori Komunikasi Massa (2010:340) 

dikatakan, Dalam istilah yang sederhana, teori ketergantungan media berasumsi 

bahwa semakin seseorang menggantungkan kebutuhannya untuk dipenuhi oleh 

penggunaan media, semakin penting peran media dalam hidup orang tersebut 

sehingga media akan semakin memiliki pengaruh kepada orang tersebut. 

Wilbur schramm dalam karyanya terkenal dengan “ How Communication 

Works “, pernah mengetengahkan apa yang ia namakan the condition of sucsess in 

communication yang diringkas sebagai berikut (Effendy, 1993:32) : 

- Pesan harus dirancangkan dan disampaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. 

- Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, 

sehingga sama-sama dapat mengerti. 

- Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan 

dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. 
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- Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan 

tadi yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada 

pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang 

dikehendaki.  

Melalui komunikasi kita menemukan diri kita, mengembangkan konsep diri, 

dan menetapkan hubungan kita dengan dunia sekitar kita. Bila orang lain tidak 

memahami gagasan anda, bila pesan anda menjengkelkan mereka, bila anda tidak 

berhasil mengatasi masalah pelik karena orang lain menentang pendapat anda dan 

gagal untuk mendorong orang lain bertindak, anda telah gagal dalam komunikasi. 

Sehingga komunikasi tidak efektif. 

 

B.3.1 Teknologi Media Komunikasi 

Dalam masalah berkomunikasi, terlihat adanya pergeseran yang mencolok. 

Apabila dahulu seseorang mengandalkan komunikasi tatap muka dan komunikasi 

kelompok sebagai pola komunikasi yang paling diandalkan, dengan perkembangan 

teknologi komunikasi yang kian pesat, mereka mengandalkan peralatan modern untuk 

mendukung proses komunikasi tersebut.  

Modernisasi  adalah suatu proses, dan kelestarian bangsa adalah suatu 

dinamika. Kelangsungannya harus selaras dan seirama. Demi kelestarian bangsa, para 

modernisator harus memperhitungkan nilai-nilai dasar yang harus dipertahankan dan 

nilai-nilai instrumental yang perlu diubah. 
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Komunikasi, terutama yang menggunakan media massa, menimbulkan 

pengaruh besar terhadap berlangsungnya modernisasi. Media bisa functional bisa 

disfunctional. Akibatnya: modernisasi bisa konstrikutif, bisa desktruktif; kelestarian 

bangsa bisa dipertahankan atau bisa terancam. 

Kata teknologi berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata texere, yang 

artinya menyusun atau membangun. Pengertian teknologi tidak dapat dibatasi hanya 

pada penggunaan peralatan mesin, meskipun dalam arti sempit dalam percakapan 

sehari-hari istilah tersebut sering digunakan (Noegroho, 2009:02) 

Seperti yang dijelaskan dalam bukunya Noegroho (2009:04) Tekhnologi 

adalah “a design for instrumental action that reduces the uncrtainty in cause-effect 

relationships involve in achieving a desired outcome” (Roger,1983). Tekhnologi 

merupakan sebuah seperangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi 

ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam 

mencapai suatu tujuan. Seluruh tekhnologi komunikasi sudah menjangkau 

pancaindera manusia seperti sentuhan, penciuman, rasa, pendengaran dan 

penglihatan. Bahkan menurut McLuhan tekhnologi komunikasi dapat membawa 

seseorang individu melintasi batas ruang dan waktu serta mendapatkan informasi 

yang tidak di dapat sebelumnya.  

Sesuatu yang baru menyebabkan perubahan dalam masyarakat itu selalu 

berhubungan dengan difusi inovasi, dimana perubahan dipicu  oleh penyebaran suatu 

pengetahuan yang baru. Dengan demikian, dalam proses difusi inovasi terjadi 
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kegiatan mengkomunikasikan pengetahuan baru di masyarakat. Rogers (1983:10) 

mengatakan bahwa, ada empat unsur hal yang harus selalu ada dalam difusi inovasi, 

yaitu : (1) inovasi; (2) saluran komunikasi; (3) waktu; dan (4) sistem sosial. Jadi 

dengan demikian, inovasi berkaitan dengan teknologi komunikasi yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan sesuatu yang baru itu di masyarakat. 

Sebelum memilah definisi teknologi komunikasi, ada baiknya coba kita amati 

sejenak tentang sikap kita ketika muncul sebuah inovasi baru alat berkomunikasi 

yang dinamakan handphone (HP). Dalam pandangan kita yang ada baru telepon 

rumah dengan kabel, repot dan tidak dapat dibawa kemana-mana, maka kita akan 

berpikir, alangkah enaknya jika punya handphone, bisa terima telepon dimana-mana, 

menghemat waktu, meski harus dibayar mahal. Namun, setelah teknologi menjamur, 

banyak yang memakai, relatif terjangkau harganya, maka perasaan kita pada waktu 

lampau pudar satu persatu karena HP dalam kehidupan kita hanya barang biasa 

karena kita sudah familiar. 

Menurut Blake dan Haroldsen, telepon dapat diklasifikasikan sebagai 

komunikasi medio (medio dari bahasa Latin yang berarti “pertengahan”) yang terletak 

diantara komunikasi tatap-muka dan komunikasi massa, yang ditandai dengan 

penggunaan tekhnologi dan berlangsung dalam kondisi khusus dan melibatkan 

peserta yang dapat diidentifikasi. Jadi penerima pesannya relatif sedikit dan diketahui 

oleh komunikator. Selain itu pesannya juga tidak bersifat umum (Mulyana, 2008:85). 
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Dalam bukunya Burhan Sosiologi Komunikasi (2006:39), Objek formal 

dalam studi sosiologi komunikasi menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai 

mahluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis yaitu proses sosial dan 

komunikasi, aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama 

orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Aspek ini menyangkut 

persoalan teknologi media, teknologi komunikasi, dan berbagai persoalan 

konvergensi yang ditimbulkan termasuk realitas maya yang dihasilkan oleh 

telematika sebagai ruang publik baru tanpa batas dan memiliki masa depan yang 

cerah bagi ruang lingkup kehidupan. Sebaliknya perkembangan telematika dan aspek-

aspek serta pengaruhnya terhadap perkembangan media memberikan efek yang luar 

biasa pada masyarakat.  

Efek media memiliki ruang bahasan yang luas terhadap konsekuensinya pada 

proses-proses sosial itu, baik menyangkut individu, kelompok, masyarakat maupun 

dunia, termasuk pula aspek-aspek yang merusak, seperti kekerasan, pelecehan, 

penghinaan, bahkan sampai pada masalah kriminal. Pengaruh-pengaruh efek media 

juga ikut membentuk lifestyle dan lahirnya norma sosial baru di masyarakat terutama 

pada masyarakat kosmopolitan, serkuler, cerdas, materialis, profesional, hedonis serta 

modis. Informasi sangatlah mempengaruhi persepsi orang terhadap orang lain dan 

pada gilirannya persepsi mempengaruhi cara-cara berkomunikasi. Oleh karena itu, 

maka harus diperhatikan informasi yang didapat tentang pihak lain bila kita ingin 

memahami bagaimana hubungan komunikasi berkembang. Persepsi manusia 

membatasi tipe informasi yang diperoleh juga bagaimana ia menafsirkannya dan cara 
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ia berkomunikasi selanjutnya mempengaruhi persepsinya dan penafsirannya 

mengenai informasi baru (Burhan, 2006:42) 

Menurut Katz, Blumler & Gurevitch dalam bukunya Richard West, Pengantar 

Teori Komunikasi (2008:104-105) berasumsi bahwa terdapat lima asumsi dasar teori 

kegunaan dan gratifikasi : 

• khalayak aktif dan pengguna medianya berorientasi pada tujuan 

• inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media 

tertentu terdapat pada anggota khalayak 

• media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan 

• orang mempunyai cukup kesadaran diri akan pengguna media mereka, minat 

dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat 

mengenai kegunaan tersebut. 

• Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh khalayak. 

McQuail dan koleganya mengidentifikasikan beberapa cara untuk 

mengklasifikasikan kebutuhan dan kepuasan khalayak. Klasifikasi tersebut mencakup 

pengalihan (diversion) yang bisa didefinisikan sebagai keluar dari rutinitas atau 

masalah sehari-hari; hubungan personal (personal relationship) yang terjadi ketika 

orang menggunakan media sebagai ganti temannya; identitas personal (personal 

identity) atau cara untuk menekankan nilai-nilai individu; dan pengawasan 

(surveillance) atau informasi mengenai bagaimana media akan membantu individu 

mencapai sesuatu. 
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  Komunikasi sebagai interaksi dipandang sedikit lebih dinamis daripada 

komunikasi sebagai tindakan satu-arah. Namun pandangan kedua ini masih 

membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan peserta sebagai 

pengirim dan penerima pesan, karena itu masih tetap berorientasi sumber, meskipun 

kedua pesan tersebut dianggap bergantian. Jadi pada dasarnya proses interaksi yang 

berlangsung juga masih bersifat mekanis dan statis. 

  Salah satu unsur yang dapat ditambahkan dalam konseptualisasi kedua ini 

adalah umpan balik (feedback), yakni apa yang disampaikan penerima pesan kepada 

sumber pesan, yang sekaligus digunakan sumber pesan sebagai petunjuk mengenai 

efektivitas pesan yang ia sampaikan sebelumnya: apakah dapat dimengerti, dapat 

diterima, menghadapi kendala dan sebagainya, sehingga berdasarkan umpan balik itu, 

sumber dapat mengubah pesan selanjutnya agar sesuai dengan tujuannya. 

 

B.4 Teori Uses & Gratification (Teori Kegunaan dan Kepuasan) 

 Teori yang didasarkan pada asumsi bahwa konsumen media adalah khalayak 

aktif harus menjelaskan apa yang dikatakan sebagai khalayak aktif.  Teori  ini tidak 

tertarik untuk membicarakan apa yang dilakukan oleh media terhadap khalayaknya, 

melainkan apa yang dilakukan khalayak terhadap media.  

Mark Levy dan Sven Windahl (1985) menjawab masalah ini dengan cara: 

sebagaimana dipahami oleh peneliti gratifikasi, istilah “aktivitas khalayak” merujuk 

pada orientasi sukarela dan selektif oleh khalayak terhadap proses komunikasi. 

Singkatnya hal ini menyatakan bahwa pengguna media dimotivasi oleh kebutuhan 
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dan tujuan yang didefinisikan oleh khalayak itu dan bahwa partisipasi aktif dalam 

proses komunikasi mungkin difasilitasi, dibatasi atau mempengaruhi kepuasan dan 

pengaruh yang dihubungkan dengan eksposur (West, 2008:107). 

 Jay G. Blumler (1979) juga menawarkan beberapa saran jenis aktivitas 

khalayak yang dapat dilakukan oleh konsumen media. Seperti kegunaan (utility), 

media memiliki kegunaan bagi orang dan orang dapat menempatkan media pada 

kegunaan tersebut. Kesenjangan (intentionality) terjadi ketika motivasi orang 

menentukan konsumsi mereka akan isi media. Selektivitas (selectivity), bahwa 

khalayak yang menggunakan media dapat merefleksikan ketertarikan dan preferensi 

mereka. Kesulitan untuk mempengaruhi (imperviousness to influence), khalayak 

membentuk pemahaman mereka sendiri dari isi dan bahwa makna mempengaruhi apa 

yang mereka pikirkan dan lakukan. Kegunaan dan gratifikasi juga membedakan 

antara aktivitas dan keaktifan untuk memahami dengan lebih baik tingkatan dari 

aktivitas khalayak. Walaupun istilah ini saling berhubungan, aktivitas lebih merujuk 

pada apa yang dilakukan oleh konsumen media (misalnya, ia memilih online demi 

mencari berita daripada membaca di surat kabar). Keaktifan lebih dekat dengan apa 

yang benar-benar menarik minat peneliti dalam kegunaan dan gratifikasi: kebebasan 

otonomi khalayak dalam situasi komunikasi massa  (West, 2008:107-108). 

Herbert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan teori 

ini. Teori uses and gratification (kegunaan dan kepuasan) ini dikenalkan pada tahun 

1974 dalam bukunya The Uses on Mass Communication. Teori milik Blumer dan 

Katz ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih 
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dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak 

yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari 

sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, 

teori ini mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk 

memuaskan kebutuhannya. 

Secara lebih konkrit, uses and gratification ini adalah meneliti tentang asal 

mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari 

media massa atau sumber-sumber lain yang berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan 

lain) dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain, barangkali 

termasuk juga yang tidak kita inginkan (Katz, Blumler & Gurevitch (1974 dalam 

Winarni 2003:93). 

Winarni, dalam bukunya Komunikasi Massa (2003:94) Uses and 

gratifications juga membahas motif-motif dan alternatif fungsional untuk memenuhi 

kebutuhannya. Misalnya pemikiran yang memakai pendekatan penggunaan dan 

gratifikasi, jika individu tertentu, seperti halnya sebagian besar manusia mempunyai 

kebutuhan dasar untuk mengadakan interaksi sosial.  

Blumer dan Katz percaya bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak 

untuk menggunakan media. Sebaliknya, mereka percaya bahwa ada banyak alasan 

khalayak untuk menggunakan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media 

mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka 

menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. Kita 
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bisa memahami interaksi orang dengan media melalui pemanfaatan media oleh orang 

itu (uses) dan kepuasan yang diperoleh (gratification). Gratifikasi yang sifatnya 

umum antara lain pelarian dari rasa khawatir, peredaan rasa kesepian, dukungan 

emosional, perolehan informasi, dan kontak sosial (Nurudin, 2007:192). 

 

C. Metode Penelitian 

 Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ruslan (2006:24) Penelitian 

merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang 

dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Menarik kesimpulan dari 

pembahasan tersebut, bahwa sistem dan metode yang dipergunakan untuk 

memperoleh informasi atau bahan materi suatu pengetahuan ilmiah yang disebut 

dengan metode ilmiah. Pada sisi lain dalam kegiatan untuk mencari informasi 

tersebut dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang baru merupakan suatu prinsip-

prinsip tertentu atau solusi (pemecahan masalah) tersebut disebut dengan penelitian. 

 

C.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Seperti yang diikuti oleh Basrowi dan Sukidin dalam bukunya Ruslan (2006:1), 

bahawa qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasikan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 
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statistik. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, dan peristiwa tertentu. Pendekatan ini diharapkan mampu 

menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang 

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam 

suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komperehensif dan menyeluruh. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui motivasi penggunaan instant messaging sebagai 

media komunikasi mahasiswa pelaku bisnis. 

  

C.2 Tipe Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Desain penelitian ini 

menekankan pada pencarian penjelasan kausal dan mekanistik atas fenomena 

komunikasi. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data 

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Jadi, penulis di sini bertujuan 

untuk mendeskripsikan motivasi penggunaan instant messaging dalam sebagai media 

komunikasi mahasiswa pelaku bisnis. 

 

C.3 Fokus Penelitian 

 Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Tidak ada 

penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Penelitian di sini difokuskan 
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pada motivasi penggunaan Instant Messaging sebagai media komunikasi mahasiswa 

pelaku bisnis. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam agar data yang 

diperoleh bisa maksimal. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2014.  

 

C.4 Subjek Penelitian 

  Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Mahasiswa UMM 

yang merupakan pelaku bisnis pengguna instant messenger. Pada penelitian ini 

subjek ditentukan menggunakan teknik pengambilan Snowball sampling. Snowball 

sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, 

kemudian sampel ini menentukan agar memilih teman-temannya untuk dijadikan 

sampel berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. 

(Ruslan, 2006:157). Dalam penetuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua 

orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, maka peneliti mencarai orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat 

melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Kemudian penelitian ini 

dirasa cukup ketika peneliti sudah merasa jenuh dengan data yang didapat. 

 

C.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan salah satu jenis teknik 

wawancara. Dalam wawancara ini masalah sudah ditentukan oleh peneliti sebelum 
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wawancara dilakukan. Disini peneliti melakukan wawancara dengan bertemu 

langsung dan wawancara melalui media instant messaging. Peneliti menggunakan 

wawancara terbuka untuk menggali banyaknya informasi tentang fenomena 

penggunaan instant messaging sebagai media komunikasi pada mahasiswa pelaku 

bisnis. 

 

C.6 Teknik Analisis Data 

 Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara. Menurut Moleong, Metode Penelitian Kualitatif 

tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: mencatat yang menghasilkan 

catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri, mengumpulkan - memilah - mengklasifikasikan - mensintesiskan dan 

membuat indeksnya, berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu 

mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta 

membuat temuan umum. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Di antaranya adalah melalui tiga tahap model air, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.  

1. Reduksi Data  

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus 
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selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi 

tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data 

atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, 

sampai laporan akhir lengkap tersusun. Peneliti akan memilih, memuasatkan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” selama 

pengumpulan data berlangsung sampai akhir. 

2. Display Data 

Terdapat batasan dalam suatu penyajian yang mana sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan rangkaian kalimat yang 

disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan 

manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias. Oleh 

karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu 

peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah 

menjelaskan motivasi penggunaan instant messaging sebagai media 

komunikasi mahasiswa pelaku bisnis. 

3. Verifikasi 

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan tersebut di verifikasi selama proses penelitian 

berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-
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makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. 

C.7 Teknik Keabsahan Data 

 Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

validitas dan keandalan (realibilitas) menurut versi ‘positivisme’ dan disesuaikan 

dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. (Moleong, 2007: 

321) 

 Menurut Moleong dalam bukunya Ruslan (2006:217) Uji keabsahan data 

memanfaatkan sumber lain untuk membanding, yaitu menggunakan sumber, metode, 

penyidik, dan teori dalam penelitian saecara kualitatif. Artinya teknik triangulasi 

adalah upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang 

ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai pandangan, dengan kata lain 

bahwa pihak peneliti dapat melakukan “check and recheck” temuan-temuannya 

dengan cara membandingkannya. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber. Yaitu dengan melakukan usaha pengecekkan derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dengan beberapa sumber lain.  
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