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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

Communication Technology/ICT) telah membawa sejumlah perubahan dalam 

kehidupan masyarakat dunia. Sekarang ini masyarakat dapat memperoleh 

informasi secara cepat dan lengkap dengan adanya jaringan komputer yang 

saling terhubung dari seluruh penjuru dunia (internet). Mekanisme baru dalam 

berkomunikasi, ditandai dengan penggunaan mutimedia dimana teks, suara, 

gambar atau grafis dapat diakses sekaligus ke dalam seperangkat media dan 

telah mendorong perubahan di berbagai aktivitas industri komunikasi.  

   Internet sebagai salah satu kata kunci yang memainkan peran penting 

dalam pembentukan media baru, karena sifatnya yang semakin canggih. 

Karakteristik volume informasi dan pesan yang disampaikan semakin besar 

dan menjangkau seluruh dunia. Media baru yang dimaksudkan di sini tidak 

terbatas hanya pada media interaktif saja, tapi juga seluruh media 

konvensional yang ada. Berkat kecanggihan teknologi, media baru ini mampu 

menyebarkan seluruh kejadian ke seluruh penjuru dunia pada saat yang sama. 

   Selain itu media baru telah berhasil menggabungkan sifat-sifat 

teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat massif dengan teknologi 

komputer yang bersifat interaktif. Fenomena ini lazim disebut sebagai 

konvergensi, yakni bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan 

internet sekaligus. Media konvergensi memadukan ciri-ciri komunikasi massa 
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dan komunikasi antarpribadi dalam satu media sekaligus. Karenanya, terjadi 

apa yang disebut sebagai demasivikasi (demasssification), yakni kondisi di 

mana ciri utama media massa yang menyebarkan informasi secara masif 

menjadi lenyap. Arus informasi yang berlangsung menjadi makin personal, 

karena tiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih informasi yang 

mereka butuhkan. (http://www.scribd.com/ doc/3323133/Konvergensi-Media) 

  Perkembangan media baru (New Media) yang cepat dengan 

kemampuan konvergensinya, mengubah hubungan antara teknologi, industri, 

pasar, gaya hidup dan khalayak. Singkatnya, konvergensi mengubah pola-pola 

hubungan produksi dan konsumsi, yang penggunaannya berdampak serius 

pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, 

termasuk media massa. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya 

penggunaan internet.  

  Salah satu aplikasi internet yang saat ini menjadi perhatian khalayak 

luas adalah keberadaan facebook. Facebook adalah situs web jaringan sosial 

yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, 

awalnya hanya untuk lingkungan sendiri dimana digunakan untuk komunikasi 

antar mahasiswa lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School. 

Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di 

wilayah Boston (Boston College, Boston University, MIT, Tufts), Rochester, 

Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy 

League. Banyak Perguruan Tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan 

berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Tetapi 

karena para mahasiswa tersebut mempunyai teman lain dan mengajak teman-
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temannya juga bergabung sehingga anggotanya hampir seluruh mahasiswa 

sedunia. Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah 

Tingkat Atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, orang 

dengan dengan alamat surat apapun dapat mendaftar di Facebook. Pengguna 

dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, 

seperti berdasarkan Sekolah Tingkat Atas, tempat kerja, atau wilayah 

geografis. Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar 

paling besar di antara situs-situs yang terfokus pada sekolah dengan lebih dari 

34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. Mulai September 

2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi 

ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan situs nomor satu untuk 

foto di Amerika Serika, mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 

8,5 juta foto dimuat setiap harinya. Sekarang Facebook merupakan situs 

peringkat no 1 yang di cari orang Indonesia. (http://www.new.Facebook.com 

/r.php). 

  Di tahun 2010 ini tidak bisa lagi di pungkiri bahwa pengguna situs 

jejaring sosial facebook merupakan yang paling banyak penggunanya 

dibandingkan situs jaringan sosial yang lain. Sehingga memungkinkan orang 

untuk menggunakannya dalam keperluan apa saja. Fungsi dan kegunaan 

facebook yang paling mendasar adalah untuk mencari dan menjalin 

pertemanan antara pengguna dunia maya, akan tetapi seiring berjalannya 

waktu, facebook bisa di gunakan untuk apa saja seperti : chating dan 

menghabiskan waktu luang, untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, dan 
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mungkin bisa untuk cari pasangan, narsis dengan menampangkan fotonya di 

profile, bisnis online, dan sekarang sering di gunakan oleh para marketing, 

game dan lain sebagainya. 

  Namun, meskipun banyak memberikan manfaat facebook juga dapat 

merugikan. Kerugian yang umum menurut menurut penulis tentu rugi materi 

atau uang buat akses internet, namun hal ini masih bisa ditutup dengan 

kepuasan dan kesenangan yang didapat dengan bermain facebook. Karena 

senang dan bahagia itu memang mahal harganya, membuang waktu mungkin 

merupakan salah satunya, jika bermain facebook biasanya lupa akan waktu 

karena keasikan, tertipu dan ini yang banyak terjadi, ternyata teman dalam 

facebook tidak sesuai dengan profilnya di facebook, bahkan terkadang ada 

yang memiliki niat jahat dengan memanfaatkan  facebook  untuk kejahatan. 

  Segala sesuatu memang mempunyai sisi baik dan sisi buruk, inilah 

yang menimbulkan kontroversial terhadap suatu masalah, dimana ada pihak 

yang merasa diuntungkan dan ada pula yang menganggap suatu hal 

merugikan, namun menguntungkan dan merugikan selalu ada dalam setiap 

hal, tinggal motif seseorang dalam menggunakan media online tersebut. 

  Dengan beragamnya fungsi media online facebook maka memberikan 

dampak beragam pula pada motif masyarakat dalam menggunakan media 

tersebut. Menurut Kriyantono (2006:213) motif adalah : “pemenuhan 

sejumlah kebutuhan yang ingin dipenuhi”. Motif-motif yang melatarbelakangi 

individu dalam menggunakan suatu media di antaranya adalah  mendapatkan 

informasi, identitas pribadi, menjalin integrasi dan interaksi sosial maupun 
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hiburan (Kriyantono, 2006:213). Media online facebook juga memberikan 

peranan sebagai salah satu sarana yang diharapkan dapat memuaskan 

kebutuhan individu. Kepuasan individu terhadap suatu media merupakan 

tingkat perasaan seseorang yang merasa senang atau nyaman dengan pesan-

pesan serta media-media yang digunakan. Setiap individu akan memiliki 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang 

berlaku pada dirinya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-

masing individu, semakin banyak aspek-aspek yang sesuai dengan keinginan 

individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya, dan 

sebaliknya (Rakhmat, 2005:219). 

  Demikian juga yang menjadi motif dan kepuasan bagi masyarakat di 

pulau Madura khususnya di Kabupaten Sumenep terkait dengan penggunaan 

media online facebook. Masyarakat Kabupaten Sumenep saat ini mulai 

memiliki pola pikir modern dan dinamis, tanpa harus mengesampingkan ciri 

khas masyarakat Sumenep yang dikenal dengan masyarakat yang agamis dan 

budaya keraton yang santun. Tidak bisa dipungkiri keberadaan Jembatan 

Suramadu mempercepat lajunya sektor pembangunan, sosial ekonomi, 

pendidikan dan tekhnologi di Pulau Madura khususnya di Kabupaten 

Sumenep. 

  Perkembangan moderenisasi di Kabupaten Sumenep nampak jelas 

sekali terlihat dengan adanya pengguna jasa-jasa internet dalam membantu 

memperlancar segala urusan, salah satunya yaitu penggunaan media online 

facebook yang sudah memasyarakat. Segmen pengguna facebook di 
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Kabupaten Sumenep sudah sangat luas dan dari berbagai kalangan, mulai dari 

pejabat, karyawan kantor, pengusaha, pegawai negeri, mahasiswa maupun 

pelajar. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada pelajar atau siswa SMKN 1 

Sumenep dengan pertimbangan bahwa pelajar atau siswa SMKN 1 Sumenep 

saat ini banyak yang menggunakan facebook sebagai salah satu media 

berkomunikasi. Bahkan tidak hanya itu siswa atau pelajar SMKN 1 Sumenep 

juga membentuk komunitas atau grup sendiri melalui facebook.  

  Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui motif dan kepuasan 

siswa atau pelajar SMKN 1 Sumenep dalam menggunakan media online 

facebook, sehingga dapat menjadi referensi apakah motif tersebut memiliki 

nilai dan akses positif atau sebaliknya dan bagaimana tingkat kepuasannya 

ketika menggunakan media tersebut. Selain itu,  keberadaan SMKN 1 

Sumenep  yang notabene sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan 

berbasis teknologi yang ada dikabupaten Sumenep yang Sampai dengan saat 

ini telah mengelola empat Program Studi favorit yaitu : Akuntansi, 

Administrasi Perkantoran, Penjualan dan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. Dengan Jumlah peserta didik sampai tahun ajaran 2008-2009 

sebanyak 899 orang. Disokong dengan jaringan Hot Spot untuk mendukung 

sarana dan prasarana di bidang teknologi. Dalam hal ini menjadi sisi yang 

menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan terpaan perkembangan 

teknologi komunikasi terutama melihat motivasi siswa/pelajar di sekolah 

tersebut dalam menggunakan media online facebook. 
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  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertartik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul : Motif dan Kepuasan 

Menggunakan Media Online Facebook (Studi Pada Siswa SMKN 1 Sumenep) 

 

B. Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya dalam penelitian ini yaitu :  

-  Bagaimana motif dan kepuasan Siswa SMKN 1 Sumenep dalam 

menggunakan media online facebook ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Bertitik tolak dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

- Untuk mengetahui dan menganalisis motif dan kepuasan Siswa SMKN 1 

Sumenep dalam menggunakan media online facebook, meliputi : motif 

mendapatkan informasi, memperoleh identitas pribadi, menjalin integrasi 

dan interaksi sosial, dan memperoleh hiburan. 

 
D. Signifikansi Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu 

komunikasi terkait dengan keberadaan media online facebook sebagai 

bagian dari komunikasi massa di tengah-tengah perkembangan teknologi 

informasi dan sebagai bahan kajian terhadap teori-teori komunikasi 



8 
 

khususnya teori uses and gratifications terkait dengan motif dan kepuasan 

khalayak dalam menggunakan media. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran mengenai motif dan kepuasan siswa SMKN 1 

Sumenep dalam menggunakan media online facebook dan sebagai rujukan 

atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti motif dan kepuasan 

khalayak dalam menggunakan suatu media.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

  Penelitian ini hanya bertujuan untuk membahas dan menganalisis 

tentang motif dan kepuasan siswa SMKN 1 Sumenep dalam menggunakan 

media online facebook. Dalam penelitian ini pendekatan teori yang digunakan 

adalah teori uses and gratifications. 

 

F. Kajian Pustaka 

  Kajian pustaka merupakan konsep-konsep yang mendasari penelitian, 

di mana konsep-konsep atau teori-teori tersebut terkait dengan permasalahan 

penelitian. Adapun konsep-konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut   

1. Konsep Motif 

a. Pengertian Motif 

  Menurut Sherif & Sherif (dalam Sobur, 2003:267) motif 

sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang 

mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertuju, semua pengaruh 

internal, seperti kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, 
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dorongan dan keinginan, aspirasi, dan selera sosial, yang bersumber 

dari fungsi-fungsi tersebut.  

  Giddens (dalam Sobur, 2003:267) menyatakan bahwa motif 

sebagai implus atau dorongan yang memberi energi pada tindakan 

manusia sepanjang lintasan kognitif atau perilaku ke arah pemuasan 

kebutuhan. Sementara menurut Koontz (dalam Sobur, 2003:267) motif 

adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang 

menggiatkan, atau yang menggerakkan, sehingga disebut 

“penggerakan” atau “motivasi” dan yang mengarahkan atau 

menyalurkan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

menurut Kriyantono (2006:213) motif adalah : “pemenuhan sejumlah 

kebutuhan yang ingin dipenuhi”.  

  Dari beberapa definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa motif 

khalayak menggunakan media online facebook merupakan sesuatu 

yang diharapkan atau diinginkan individu ketika menggunakan media 

online facebook yang didasari atau dilalatarbelakngi karena faktor 

kebutuhan. 

b. Kategori Motif Pengkonsumsian Media 

Menurut McQuail dalam Kriyantono, (2006:213) menyatakan 

kategori motif pengkonsumsian media meliputi :  

a. Motif Informasi  

Pengguna dikatakan memiliki motif informasi apabila dapat 

mengetahui berbagai peristiwa yang berkaitan dengan lingkungan 

masyarakat terdekat, mengetahui berbagai informasi mengenai 

peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan keadaan dunia, 
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mencari bimbingan berbagai masalah, mencari bimbingan 

mengangkut berbagai pendapat serta memperoleh rasa damai 

melalui penambangan pengetahuan. 

b. Motif identitas pribadi  

Pengguna dikatakan memiliki motif identitas pribadi apabila dapat 

menemukan penunjang nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadinya sendiri, mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain 

dalam media, serta memperoleh nilai lebih sebagai masyarakat. 

c. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

Pengguna dikatakan memiliki motif integrasi dan interaksi sosial 

apabila memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati 

sosial, dapat menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial 

dengan orang lain di sekitarnya, dapat menjalankan peran sosial 

sebagai masyarakat, keinginan untuk dekat dengan orang lain, serta 

adanya keinginan untuk dihargai orang lain. 

d. Motif Hiburan 

Pengguna dikatakan memiliki motif hiburan apabila pengguna 

dapat melepaskan diri dari permasalahan, bisa bersantai dan 

mengisi waktu luang, bisa menyalurkan emosi serta mendapatkan 

hiburan dan kesenangan. 

2. Kepuasan Khalayak Terhadap Media  

  Menurut Tjiptono, (2001:24) menandaskan bahwa kepuasan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) 

yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan (perceived 

performance) dan harapan (expectations). Sedangkan menurut  
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(Kriyantono, 2006:209) kepuasan adalah kepuasan nyata yang diperoleh 

ketika setelah individu tersebut menggunakan media. 

  Kepuasan adalah suatu konsep yang biasanya berkenaan dengan 

kenyamanan; jadi kepuasan dalam komunikasi berarti anda merasa 

nyaman dengan pesan-pesan, media dan hubungan-hubungan. (Pace & 

Faules, 2002; 162-165). Kepuasan itu sendiri ditandai ketertarikan serta 

keinginan dan bahkan menjadi pengguna setia suatu media. Khalayak 

bersinonim dengan audiace yaitu individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antara 

mereka. Individu tersebut memilih produk media yang digunakan 

berdasarkan seleksi kesadaran.. 

3. Konsep Media Baru (New Media) 

  Media baru adalah istilah yang luas yang muncul di bagian akhir 

abad 20 untuk mencakup peleburan media tradisional seperti film, gambar, 

musik, lisan dan tertulis kata, dengan kekuatan interaktif dari komputer 

dan teknologi komunikasi, komputer memungkinkan konsumen perangkat 

dan yang paling penting Internet. Media baru menyodorkan kemungkinan-

permintaan akses ke konten kapan saja, di mana saja, pada setiap 

perangkat digital, serta masukan dari pengguna yang interaktif, kreatif dan 

pembentukan partisipasi masyarakat di sekitar konten media. Munculnya 

media baru telah meningkatkan komunikasi antara orang di seluruh dunia 

dan Internet. Hal ini memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri 

melalui blog, situs web, gambar, dan user-generated media lainnya. 

(http://rickyericksonsinaga.blogspot.com/2010/10/pengertian-new-

media.html) 
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  Media baru telah berhasil menggabungkan sifat-sifat teknologi 

telekomunikasi konvensional yang bersifat massif dengan teknologi 

komputer yang bersifat interaktif. Fenomena ini lazim disebut sebagai 

konvergensi, yakni bergabungnya media telekomunikasi tradisional 

dengan internet sekaligus. Media konvergen memadukan ciri-ciri 

komunikasi massa dan komunikasi antarpribadi dalam satu media 

sekaligus. Karenanya, terjadi apa yang disebut sebagai demasivikasi 

(demasssification), yakni kondisi di mana ciri utama media massa yang 

menyebarkan informasi secara masif menjadi lenyap. Arus informasi yang 

berlangsung menjadi makin personal, karena tiap orang mempunyai 

kebebasan untuk memilih informasi yang mereka butuhkan. Dalam catatan 

McMillan(2004), teknologi komunikasi baru memungkinkan sebuah 

media memfasilitasi komunikasi interpersonal yang termediasi 

(http://www.scribd.com/doc/3323133/Konvergensi-Media) 

  Menurut Werner J. Severin James W. Tankard, Jr.(2005:443), 

Internet  mengubah komunikasi dengan beberapa cara fundamental. Media 

tradisional pada dasarnya menawarkan model komuniksai “satu untuk 

banyak”.Sedangkan internet memberikan model-model tambahan:”banyak 

untuk satu”(e-mail ke satu alamat sentral) dan “ banyak untuk banyak” (e-

mail, milis, kelompok-kelompok baru). Internet menawarkan potensi 

komunikasi terdesentralisasi dan lebih demokratis dibandimgkan yang 

ditawarkan oleh media massa sebelumnya. 

a. Interaktivitas 
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Interaktifitas merupakan salah satu fitur dalam media baru. Menurut 

Dillon dan Leonard dalam Werner J. Severin James W. Tankard, 

Jr.(2005:448), Interaktifitas berarti kemampuan pengguna untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan komputer dan memiliki 

dampak pada pesan apa pun yang sedang dibuat.  

  Sedangkan menurut William, Rice dan, Rogers dalam Werner 

J. Severin James W. Tankard, Jr.(2005:448), interaktivitas sebagai 

tingkatan dimana pada proses komunikasi para partisipan memiliki 

kontrol terhadap peran, dan dapat bertukar peran, dalam dialog mutual 

mereka. 

Dua peneliti, Louise Ha dan Lincoln James dalam Werner J. Severin 

James W. Tankard, Jr.(2005:449), mengatakan bahwa interaktifitas 

memiliki lima dimensi penting: (1) daya hibur - game dan kuis-kuis 

yang dapat diikutu partisipan; (2) pilihan – memberikan alternatif pada 

pengguna, termasuk alternati untuk mengakhiri konsumsi setiap saat; 

(3) daya sambung – memberikan sebuah situs yang lengkap dan 

melibatkan pengguna (daya sambung ini juga dapat tercipta terus 

melalui kunjungan berulang ke situs yang ada); (4) koleksi informasi – 

kumpulan demografik, psikografik pengguna, dan kadang-kadang 

karakteristik personal oleh website (pengguna dapat mengontrolnya 

dengan tidak memberikan informasi atau dengan memblokir 

pemakaian cookies-informasi yang dapat dikumpulkan dari para 

pengguna komputer ketika mereka mengakses situs); dan (5) 

komunikasi timbal balik - komunikasi dua arah, disediakanpada 
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berbagai website oleh e-mail, mail-tos yang di dalamnya para 

pengunjung sirus dapat memasukkan data, dan sebagainya. 

Menurut Rafaeli dalam Werner J. Severin James W. Tankard, 

Jr.(2005:449), riset telah menunjukkan bahwa penyertaan fitur-itur 

interaktifitas pada sebuah sistem media dapat menjadikannya lebih 

bisa diterima dan memuaskan, lebih memberikan pembelajaran dan 

kemahiran, dan meningkatkan kerjasama. 

b. Mediaformosis 

  Mediamorfosis merupaka suatu teori yamg dikembangkan dari 

pemikiran Roger Fidler (1997) untuk memperjelas hubungan antara 

media baru dengan media lama. 

Gagasan Roger Fidler dalam Werner J. Severin James W. Tankard, 

Jr.(2005:459), Mediaformosis sebagai perubahan bentuk media 

komunikasi, biasanya disebabkan oleh interaksi kompleks dari 

kebutuhan-kebutuhan penting, tekanan-tekanan kompetitif dan politis, 

dan inovasi-inovasi sosial dan teknologis.  

  Menurut Werner J. Severin James W. Tankard, Jr.(2005:459), 

Esensi Mediaformosis adalah pemikiran bahwa media adalah “sistem 

adaptif, kompleks.” Yaitu media, sebagaimana sistem-sistem lain, 

merespons tekanan eksternal dengan proses regionalisasi diri yang 

spontan. Dan seperti halnya spesies hidup, media berevolusi menuju 

daya tahan hidup yang lebih tinggi dalam sebuah lingkungan yang 

selalu berubah. 
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  Fidler dalam Werner J. Severin James W. Tankard, 

Jr.(2005:459), juga berpendapat bahwa media baru tidak muncul 

secara spontan dan independea, melainkan muncul bertahap dari 

metamorfose media yang lebih lama. Dan bahwasannya bentuk-bentuk 

media komunikasi membiakkan ciri-ciri dominan dari bentuk-bentuk 

sebelumnya. 

4. Ciri-ciri Media Baru (New Madia) 

  Resolusi dari internet menciptakan image baru, yaitu sebuah new 

media yang kebanyakan orang sudah menggunakannya pada saat ini. 

Contoh new media yang telah digunakan oleh masyarakat antara lain : 

mobile (handphone), komputer, tv online, radio online, mp3 online, foto 

gallery, memory, slide show serta aplikasi-aplikasi dalam internet sebagai 

ikon new media, misalnya youtube, myspace, facebook, twitter, digg, 

google, yahoo,dll. Ciri-ciri new media ini ditandai antara lain oleh   

a. Digitalisasi (dari koran, radio, TV), 

b. Model berita yang realtime (aktual, breaking news), 

c. Konvergensi (teks, foto, video), 

d. Adanya interaksi dengan konsumen (kontribusi, kontrol), 

e. Reader driven (pembaca punya kuasa karena banyak pilihan) dan 

kebiasaan  membaca sambil bergerak (mobile readership). 

http://andhiragumay.wordpress.com/2010/10/20/implementasi-sebuah-

new-media/. 

McQuail (2004) merumuskan ciri-ciri media baru, antara lain : 
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a. Desentralisasi: pengadaan dan pemilihan berita/informasi tidak lagi 

sepenuhnya berada di tangan pemasok komunikasi. 

b. Berkemampuan tinggi: pengantaran melalui media kabel dan satelit 

mengatasi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pemancar 

siaran lainnya. 

c. Bersifat interaktif: setiap pelaku komunikasi yang terlibat didalamnya 

dapat melakukan proses komunikasi timbal balik, dimana mereka 

dapat memilih, menjawab kembali, menukar informasi dan 

dihubungkan dengan yang lainnya secara langsung. 

d. Fleksibel: fleksibel dalam hal ini meliputi bentuk, isi, dan 

penggunaannya. http://bincangmedia.wordpress.com/category/new-

media/ 

5. Media Online 

  Media online selama ini lebih sering dikenal dengan internet. 

Internet merupakan jaringan global terdiri dari berbagai komputer yang 

saling berhubungan dan bekerjasama dengan cara berbagi informasi dan 

data menggunakan protokol TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) http://www.canboyz.co.cc/2010/05/. 

  Internet berawal dari eksperimen Dept. Pertahanan Amerika 

Serikat pada akhir tahun 1960-an yang menghubungkan jaringan riset 

militer. Eksperimen ini terus tumbuh dari tahun ke tahun dan diperluas 

dengan menghubungkan jaringan-jaringan pada instansi penelitian dan 

universitas dan akhir-akhir ini jaringan komersil juga dihubungkan. 

Pertumbuhan jaringan terus meledak dan tidak ada tanda-tanda penurunan, 
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bahkan semakin digandrungi masyarakat dunia. Internet adalah jaringan 

(net work) komputer terbesar di dunia. Jaringan merupakan istilah  yang  

berarti  sekelompok  komputer  yang dihubungkan bersama sehingga dapat  

digunakan  untuk  berbagi  informasi  dan  sumber  daya. Internet 

mengandung sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari satu 

jaringan ke jaringan yang lainnya, sehingga jaringan-jaringan di seluruh 

dunia dapat saling berkomunikasi. Internet mempunyai banyak fasilitas 

yang menyediakan berbagai macam layanan, namun yang paling umum 

adalah :  

a. Browsing atau World Wide Web 

Browsing sering disebut dengan web atau WWW atau w3. Web 

merupakan suatu tool untuk keperluan pengaksesan informasi. 

Pengguna internet yang akan memberikan atau menayangkan 

informasi ke dalam internet harus mempunyai home page yaitu suatu 

tampilan teks dan grafis yang tersimpan dalam suatu file dengan 

format tertentu. File tersebut sering di sebut dengan file HTML 

(Hipertext Markup Language). Home page sering juga disebut web site 

atau dalam bahasa indonesia sering di sebut situs web. Untuk bisa 

mengakses informasi yang terdapat dalam home page di perlukan 

suatu Softwarere tool yang di sebut web browser untuk membaca file 

HTML yang terdapat dalam suatu komputer di suatu tempat tertentu di 

belahan dunia. Beberapa jenis web browser antara lain adalah: 

Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, NeoPlanet, 
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Opera, Mosaic, Arachne. Contoh Homepage : 

http://www.pesantren.net.id dan lain-lain. 

b.  Chating atau IRC (Internet Relay Chat) 

Merupakan layanan yang dipakai untuk melakukan percakapan melalui 

Internet dengan cara mengetikkan kata-katalewat keyboard komputer 

dan tidak dibatasi oleh negara, wilayah, atau tempat dimana berada, 

dalam satu ruangan yang disebut chanet. 

c.  Email 

Fasilitas ini digunakan untuk berkomunikasi seperti halnya jika 

berkirim surat biasa. Terlepas dari beberapa istilah teknis dan protokol 

yang digunakan, pada dasarnya ada dua jenis e-mail :  

1) Free e-mail, yaitu pelayanan e-mail gratis yang disediakan oleh 

vendor tertentu kepada setiap pemakai internet yang berminat. 

Setiap vendor biasanya mempunyai peraturan-peraturan tertentu 

serta memberikan quota penyimpanan. 

 Contoh: www.myquran.com, www.yahoo.com, www.hotmail.com 

dan lain-lain, Anda akan mempunyai e-mail: 

namaanda@myquran.com, bagus@yahoo.com. 

2) Ikut dalam suatu server tertentu yang sifatnya terbatas. Jika 

seorang pemakai telah terhubung ke dalam internet melalui suatu 

ISP (Internet Service Provider) maka dia akan mendapatkan alamat 

tertentu. Selain itu bila pemakai tersebut masuk ke dalam 

organisasi dan organisasi tersebut mempunyai server yang 

terhubung dalam internet, maka ia bisa menggunakan server 
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tersebut untuk keperluan e-mail. Contoh : 

user@yogya.wasantara.net.id, JII@isnet.itb.ac.id, 

nurul@ugm.ac.id. 

d. File Transfer Protocol (FTP) 

FTP adalah mekanisme pemindahan file dari perangkat lunak protokol 

TCP/IP. Server-server FTP telah di siapkan untuk menampilkan daftar 

serta direktori-direktori file-file yang ada dan bisa di Download atau 

diambil.. Ada dua kategori FTP : 

1) Server anonim, artinya setiap orang bebas mengakses file-file yang 

terdapat dalam server tersebut. Untuk masuk ke server tersebut 

tidak memerlukan User ID dan password. 

2) Server eksklusif, artinya akses di batasi ke pihak-pihak tertentu. 

Cara mengakses file-file yang terdapat dalam suatu server FTP. 

Anda bisa menggunakan browser, kemudian isikan alamat server 

FTP yang dikehendaki kemudian tekan 'Enter'. Biasanya FTP ini 

digunakan oleh para user untuk mengambil atau mengirim file-file 

program, gambar, suara, teks, dan lain-lain 

http://www.canboyz.co.cc/2010/05/ 

6. Konsep Facebook 

a. Pengertian Facebook 

  Facebook adalah situs web jaringan sosial yang diluncurkan 

pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, awalnya 

hanya untuk linkungan sendiri dimana digunakan untuk komunikasi 

antar mahasiswa lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High 
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School. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke 

sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Boston University, 

MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua 

sekolah yang termasuk dalam Ivy League. Banyak Perguruan Tinggi 

lain yang selanjutnya ditambahkan berturut-turut dalam kurun waktu 

satu tahun setelah peluncurannya. Tetapi karena para mahasiswa 

tersebut mempunyai teman lain dan mengajak teman teman nya juga 

bergabung sehingga anggotanya hampir seluruh mahasiswa sedunia. 

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah 

tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, 

orang dengan dengan alamat surat-email apapun dapat mendaftar di 

Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau 

lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan Sekolah Tingkat Atas, 

tempat kerja, atau wilayah geografis 

(http://www.new.facebook.com/r.php). 

  Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar 

paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah dengan 

lebih dari 34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. 

Dari September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari 

posisi ke-60 ke posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan 

merupakan situs nomor satu untuk foto di Amerika Serika, 

mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto 

dimuat setiap harinya. Sekarang Facebook merupakan situs peringkat 

no 1 yang di cari orang indonesia di google search dengan kata kunci 
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facebook,login facebook, cara membuat facebook, dan semua kata 

yang ada facebook nya. (http://www.new.facebook.com/r.php). 

b. Fungsi dan Kegunaan Facebook  

  Di tahun 2010 ini tidak bisa lagi di pungkiri bahwa pengguna 

situs jejaring sosial facebook merupakan yang paling banyak 

penggunanya dibandingkan situs pertemanan yang lain. Sehingga 

memungkinkan orang untuk menggunakan untuk keperluan apa saja. 

Fungsi dan kegunaan facebook yang paling mendasar adalah untuk 

mencari dan menjalin pertemanan antara pengguna dunia maya, tetapi 

seiring berjalannya waktu, facebook bisa di gunakan untuk apa saja 

seperti: 

1) Chating atau untuk menampangkan fotonya di profile dan 

menghabiskan waktu luang 

2) Mencari teman lama, Facebook dapat digunakan untuk mencari 

teman lama. Fitur foto dan jati diri dapat dimasukan ke dalam 

Facebook. Teman lama dapat mencari member Facebook lainnya. 

Dengan mudah teman lama akan menemukan dan menghubungi 

dengan melihat data yang diberikan 

3) Mencari teman baru, dengan keberadaan data di Facebook, setiap 

orang bisa membaca. Bahkan dibuat lebih rinci, seperti hobi, dan 

kegiataan lainnya. Seseorang dapat memberikan informasi 

kegiatannya kepada orang lain yang kebetulan bertemu. Mereka 

yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama dapat saling 

berbagi informasi. Dari jaringan situs Facebook, maka nama 
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seseorang akan masuk ke Wall orang lain. Disana sesama member 

Facebook dapat melihat kegiatan anda. Dan bisa melanjutkan ke 

langkah berikutnya seperti bertemu di dunia nyata dan melakukan 

kegiatan bersama sama untuk sesuatu hal. 

4) Mencari dukungan, karena dengan mudah memberikan informasi 

kepada rekan rekan lainnya. Informasi yang diberikan lebih mudah 

dibaca oleh member sesama Facebook. Misalnya kasus Prita yang 

banyak menarik simpati member Facebook Indonesia, dan kasus 

lainnya untuk menunjukan ketidakadilan dari suatu masalah. 

Semua dapat berbagi dengan Facebook. 

5) Facebook untuk media, kecepatan akses Facebook sudah 

dimanfaatkan sebagai Media berita. Facebook banyak digunakan 

media dan perusahaan untuk memberikan informasi kepada 

penguna member Facebook. Bahkan mampu mengirimkan 

komentar dan pendapat secara realtime. Fitur Facebook akan lebih 

mudah, cepat dan lebih interaktif dibanding mengirim email. Pihak 

media cukup memberikan publikasi , dan member Facebook 

lainnya akan mendapatkan informasi update secara berkala. 

6) Bisnis online untuk promosi usaha, Bagi mereka yang ingin 

mempromosikan produk atau jasa. Facebook dapat dijadikan ajang 

kegiatan promosi. Baik secara personal misalnya jasa pribadi, 

maupun ajang promosi baik perusahaan kecil dan besar. Dengan 

member yang besar, maka Facebook sangat baik sebagai sarana 

promosi. Terlebih bila pemasaran sebuah produk dan jasa sudah 

berjalan sebagai mestinya. Maka, Facebook dapat dijadikan ajang 

pengingat bagi pelanggan baru dan lama. Dibandingkan memiliki 
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sebuah blog atau website, Facebook lebih mudah dan cepat bagi 

penguna internet, karena tidak memerlukan keahlian khusus. 

Cukup menjadi member, lalu memasukan data yang diperlukan.  

7) Bermain game (http://www.new.facebook.com/r.php) 

c. Panduan Cara Membuat Account Facebook 

Cara membuat account facebook melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1) Masuk ke halaman muka facebook 

2) Ketemu 5 kolom bertajuk Sign Up – it’s free and anyone can join? 

Ok, isi kolom tersebut. 

3) Tulis nama lengkap di kolom Full Name 

4) Alamat e-mail (Yang digunakan) di kolom Your Email 

5) Password yang anda inginkan di kolom New Password 

6) Jenis kelamin di I Am, Male untuk laki – laki dan Female untuk 

perempuan 

7) Tulis tanggal lahir di birthday 

8) Klik Sign Up. 

9) Setelah menklik sign up, anda akan derikan sebuah captcha, atau 

image verification. Satu metoda untuk memastikan apakah benar – 

benar manusia atau hanya spambot, program spamming. Sekarang, 

perhatikan tulisan acak yang tertera, lalu tuliskan di kolom Text in 

the box. Klik sign up lagi 
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Security Check, memastikan data seseorang adalah manusia. Ketikkan 

dalam boks tulisan acak yang dilihat. Setelah prosedur ini, halaman 

berisi terima-kasih-untuk-sign-up-selanjutnya cek-email akan muncul, 

kemudian account e-mail (http://www.new.facebook.com/r.php). 

7. Teori “Uses and Gratification” 

  Dalam penelitian ini menggunakan teori uses and gratification 

karena model ini merupakan pergeseran fokus dari tujuan komunikator ke 

tujuan komunikan, model ini menentukan fungsi komunikator dalam 

melayani khalayak. Model ini digambarkan sebagai  a dramatic break with 

effect tradition of the past. Suatu loncatan dramatic dari model jarum 

hipodermik. Model ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan oleh media 

pada diri orang, tetapi ia tertarik pada yang dilakukan orang terhadap 

media, anggota khalayak dianggap secara aktif menggunakan media untuk 

memenuhi kebutuhannya (Rakhmat, 2005:87). Sedangkan Takeuchi, guru 

besar Universitas Tokyo, dalam jurnal ”Studies of Broadcasting” 

menjelaskan paradigma uses and gratification yang berbunyi : what kind 

of people in which mean of communication and how, yang terjemahannya 
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adalah : ’jenis khalayak mana dalam keadaan bagaimana dipuaskan oleh 

kebutuhan apa dari sarana komunikasi mana dan bagaimana”. Dipergaskan 

oleh Takouchi bahwa unsur-unsur yang hendaknya dihayati secara 

prespktif adalah ciri-ciri pribadi (personal characters) khalayak, kondisi 

sosial (social conditions) khalayak, kebutuhan (needs) khalayak, motivasi 

dan perilaku nyata menanggapi terpaan komunikasi massa beserta pola 

kebutuhan (gratification pattern). Tetapi ternyata semua faktor pada 

akhirnya harus dipandang sebagai faktor yang menerangkan pola 

kebutuhannya. Selain hubungan kelompok (group relations) dan 

ketegangan kelompok (group tensions) peristiwa-peristiwa politik dan 

sosial tercakup dalam kondisi sosial (social conditions). Tekanan-tekanan 

yang bersifat kondisional itu menimbulkan kebutuhan pada khalayak yang 

antara satu sama lainnya memiliki ciri-ciri pribadi (personal 

characteristics) yang berbeda dan citra media (media images) berdasarkan 

pengalaman dalam hal kebutuhan. Dan kondisi-kondisi yang timbul 

kadang-kadang (occaptional conditions) memerlukan kegiatan yang 

mengarah pada peningkatan motivasi bagi kebutuhan yang tertuju kepada 

terpaan komunikasi massa. (Effendy, 2003: 295). Hubungan media dengan 

khalayaknya tidak dapat dilihat secara terpisah, melainkan satu kesatuan. 

Pada penelitian-penelitian awal, para peneliti menganggap khalayak 

adalah pasif. Ternyata pada penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa 

anggapan ini tidak benar. Khayalak tidaklah pasif, melainkan aktif. 

Seseorang tidak akan menggunakan media massa, bila media massa tidak 

memberikan kepuasan pada kebutuhannya.   
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  Pendekatan Uses & Gratification ini bukan lagi mempersoalkan 

apa yang dilakukan media massa terhadap khalayak tapi memusatkan 

perhatian pada bagaiman khalayak menggunakan media untuk memenuhi 

kebutuhannya. Individu berharap bahwa penggunaan media tertentu akan 

memenuhi sebagian kebutuhannya. Menurut Katz, Blumzer, Gurevitch 

dalam (Effendy 2003:293), asumsi dasar dari teori uses and gratifications 

adalah: 

a. Khalayak dianggap aktif; artinya, sebagian penting dari 
penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

b. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk 
mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media 
terletak pada anggota khalayak. 

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 
memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media 
hanyalah bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih 
luas. Bagaimana kebutuhan itu terpenuhi melalui konsumsi 
media amat bergantung kepada prilaku khalayak yang 
bersangkutan. 

d. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data 
yang diberikan anggota khalayak; artinya orang dianggap 
cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada 
situasi-situasi tertentu. 

e. Penilaian rentang arti kultural dari media massa harus 
ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. 

 
  Penelitian Uses & Gratifications ini biasanya dinyatakan secara 

tidak langsung sebagai pendekatan fungsional, kerangka analisa uses & 

gratifications bertujuan untuk melihat mengapa khalayak menggunakan 

media tertentu dan kepuasan apa yang ingin diperoleh dari media tertentu. 

Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat selalu ada bermacam-macam 

tuntutan dan tersedianya sesuatu yang mempunyai fungsi yang dapat 

memuaskan tuntutan khalayak tersebut (Rakhmat, 2005:207). 
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Gambar 1 
Model Uses & Gratifications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   Katz, Gurevitch & Haas  (Effendy 2003:293) 

  Model ini memulai dengan lingkungan sosial yang menentukan 

kebutuhan kita. Lingkungan sosial tersebut meliputi ciri-ciri demografi, 

afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian. Kebutuhan individual 

dikategorisasikan sebagai kebutuhan; kognitif, afektif, kebutuhan pribadi 

secara integratif, kebutuhan sosial secara integratif dan kebutuhan 

pelepasan. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

  a. Kebutuhan Kognitif 

 Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan 

dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan pada 

hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan; juga memuaskan 

rasa  penasaran kita dan dorongan untuk penyelidikan kita. 

 

Lingkungan 
sosial : 
1 Ciri-ciri 

demografis 
2. Afiliasi 

kelompok 
3. Kepribadian 

Kebutuhan 
khalayak: 
1 Kebutuhan 

kognitif 
2. Kebutuhan 

afektif 
3. Kebutuhan 

integratif 
personal 

4. Kebutuhan 
integratif 
social 

5. Pelepasan 
ketegangan/ 
melarikan 
diri dari 
kenyataan 

 

Sumber-sumber 
pemuasan 
kebutuhan yang 
berhubungan 
dengan non media 
1 Keluarga, teman-

teman  
2. Komunikasi 

interpesona 
3. Mengisi waktu 

luang 
Penggunaan media 
massa: 
1 Jenis-jenis 

media: surat 
kabar, radio, TV, 
dan film. 

2. Isi media 
3. Terpaan media 
4. Konteks sosial 

dari terpaan 
media 

Pemuasan media (Fungsi) 
1 Pengamatan 

lingkungan 
Kemampuan media 
untuk menyesuaiakan 
kondisi lingkungan 
yang diteliti (anak-
anak)  

2. Diversi / hiburan 
 Kemampuan media 

mendesain program 
acara dengan 
memberikan unsur 
hiburan 

3. Identitas personal 
 Ketepatan media 

untuk membidik 
sasaran yang sesuai 
dengan program acara 
yang ditayangkan  

4. Hubungan sosial 
Kemampuan media   
untuk mengelola 
acara dengan  
melibatkan kehidupan  
sosial sasaran yang  
dituju 
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b. Kebutuhan Afektif 

 Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalaman 

yang estetis, menyenangkan, dan emosional. 

c. Kebutuhan Pribadi Secara Integratif 

 Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, 

kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Hal-hal tersebut 

diperoleh dari hasrat akan harga diri. 

d. Kebutuhan Sosial Secara Integratif 

 Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, 

teman, dan dunia. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk 

berafiliasi. 

e. Kebutuhan Pelepasan 

 Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan dan 

ketegangan. 

  Pendekatan Uses & Gratifications ini erat kaitannya dengan motif 

seseorang untuk menggunakan media massa. Seseorang menggunakan 

media massa karena ada faktor penyebabnya yaitu didorong oleh motif-

motif tertentu. Setiap orang berbeda dalam memilih media atau pesan 

mana yang ingin diketahui dan mana yang tidak. Perbedaan ini timbul dari 

faktor-faktor internal dalam diri khalayak, yaitu; faktor biologis, 

sosiopsikologis,  motif sosiogenis, sikap kebiasaan dan kemauan 

(Rakhmat, 2005:205-207). 

  Menggunakan media massa jika media massa tersebut dapat 

memenuhi segala kebutuhannya. Ada kebutuhan yang dipuaskan oleh 

media massa dengan jalan menyediakan informasi. Media massa juga 
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dapat di jadikan sarana untuk pengisi waktu, sehingga dapat berguna bagi 

khalayak. Akan tetapi dalam soal kepuasan tergantung dari penafsiran 

masing-masing khalayak dan tentu saja kepuasan yang didapat dari media 

massa itu juga didapat dari sumber-sumber lainnya.  Hal tersebut juga 

diperkuat dalam teori behaviorisme “law of effects”, yaitu perilaku yang 

tidak mendatangkan kesenangan tidak akan diulangi, artinya seseorang 

tidak akan menggunakan media massa bila media massa tidak memberikan 

pemuasan pada kebutuhan (Rakhmat, 2005:207). 

8. Penelitian Terdahulu 

  Yeni Novriyanti (2008) Hubungan Motif Dengan Kepuasan 

Pendengar (Studi Pada Pendengar  Program “LILIN” Di Radio Bhiga 92, 

50 MHz). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif khalayak 

mendengarkan program Lilin yang disiarkan radio Bhiga 95,50 Mhz 

tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari besarnya motif pendengar 

mendengarkan program Lilin karena motif memperoleh informasi, diversi, 

identitas personal dan integrasi. Motif khalayak yang paling dominan 

untuk mendengarkan program Lilin yang disiarkan radio Bhiga 95,50 Mhz 

terutama pada motif untuk mencari identitas personal.. Kepuasan 

pendengar pada program Lilin yang disiarkan radio Bhiga 95,50 Mhz 

tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari puasnya pendengar terpenuhinya 

kebutuhan kognitif, afektif, pribadi, sosial maupun pelepasan setelah 

mendengarkan  program Lilin yang disiarkan radio Bhiga 95,50 Mhz.. 

Kepuasan khalayak yang paling dominan ketika mendengarkan program 

Lilin yang disiarkan radio Bhiga 95,50 Mhz terutama karena terpenuhinya 
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kebutuhan pribadinya, seperti menambah kepercayaan diri sebagai kawula 

muda yang modern dengan mengetahui lagu-lagu terbaru Indonesia dan 

sarana menyalurkan hobi mendengarkan musik. Motif pendengar memiliki 

hubungan dengan kepuasan yang diharapkan pendengar. Semakin besar 

motif pendengar pada program acara Lilin, maka semakin besar pula 

kepuasan yang diharapkan pendengar setelah mendengar program tersebut. 

  Saiful Aji (2008) tentang Kepuasan Khalayak Membaca Media 

Cetak (Studi Uses & Gratification Tentang Kepuasan Pembaca Terhadap 

Media Cetak Jawa Pos). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara gratification south dengan gratification 

obtained setelah membaca koran Jawa Pos yang ditunjukkan dari nilai -

thitung sebesar -9,196 sedangkan nilai ttabel  pada taraf  5% (0,05) dan df = 

49 diketahui sebesar -2,021.2 .Dalam penelitian tersebut diketahui nilai 

mean (rata-rata) variabel  gratification south sebesar 4,1526 dan nilai nilai 

mean (rata-rata) variabel  gratification obtained sebesar 4,4162 jadi GS < 

GO yang berarti para pembaca koran Jawa Pos sudah puas dengan 

penyajian koran Jawa Pos.  

  Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang motif dan 

kepuasan khalayak dalam menggunakan suatu media. Sedangkan 

perbedaannya terletak media yang diteliti, di mana pada penelitian yang 

dilakukan oleh Yenni media yang diteliti adalah media radio, sedangkan 

penelitian Saifulah Aji media yang diteliti adalah media cetak, sementara 



31 
 

pada penelitian sekarang media penelitiannya adalah facebook yang 

merupakan bagian dari aplikasi internet 

G. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

a. Motif  

  Menurut Kriyantono (2006:211) motif adalah : “pemenuhan 

sejumlah kebutuhan yang ingin dipenuhi”. Sedangkan menurut Sherif 

& Sherif (dalam Sobur, 2003:267) motif sebagai suatu istilah generik 

yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai 

jenis perilaku yang bertuju, semua pengaruh internal, seperti 

kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan 

keinginan, aspirasi, dan selera sosial, yang bersumber dari fungsi-

fungsi tersebut.  

  Giddens (dalam Sobur, 2003:267) menyatakan bahwa motif 

sebagai implus atau dorongan yang memberi energi pada tindakan 

manusia sepanjang lintasan kognitif atau perilaku ke arah pemuasan 

kebutuhan. Sementara menurut Koontz (dalam Sobur, 2003:267) motif 

adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang 

menggiatkan, atau yang menggerakkan, sehingga disebut 

“penggerakan” atau “motivasi” dan yang mengarahkan atau 

menyalurkan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. 

b. Kepuasan 

  Kepuasan adalah kepuasan nyata yang diperoleh ketika setelah 

individu tersebut menggunakan media (Kriyantono, 2006:213). 
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Sedangkan menurut Tjiptono, (2001:24) menandaskan bahwa 

kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan (perceived performance) dan harapan (expectations). 

Sedangkan menurut   

2. Definisi Operasional 

a. Motif menggunakan media online facebook 

  Motif menggunakan media online facebook dalam penelitian 

ini secara operasional didefinisikan sebagai keinginan yang mendasari 

seseorang atau individu dalam hal ini siswa SMKN 1 Sumenep terkait 

aspek-aspek pemenuhan kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika 

menggunakan media online facebook, meliputi pemenuhan kebutuhan 

mendapatkan informasi, kebutuhan memperoleh identitas pribadi, 

menjadi integrasi dan interaksi sosial, dan mendapatkan hiburan. 

b. Kepuasan menggunakan media online facebook 

  Kepuasan menggunakan media online facebook dalam 

penelitian ini secara operasional didefinisikan sebagai kenyataan nyata 

yang diperoleh seseorang atau individu dalam hal ini siswa SMKN 1 

Sumenep terkait aspek-aspek pemenuhan kebutuhan yang ingin 

dipenuhi setelah menggunakan media online facebook, meliputi 

pemenuhan kebutuhan mendapatkan informasi, kebutuhan 

memperoleh identitas pribadi, menjadi integrasi dan interaksi sosial, 

dan mendapatkan hiburan. 
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  Secara rinci operasionalisasi dari indikator-indikator penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1 
Operasional Indikator Motif  

Indikator Pemenuhan 
Kebutuhan 

Item Pertanyaan 

Motif 
mendapatkan 
informasi 

- Sebagai sarana untuk bertukar informasi dengan 
sesama member facebook tentang sesuatu hal.  

- Sebagai sarana untuk mencari berita atau isu –isu  
yang lagi berkembang. 

- Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan di bidang pendidikan. 

Motif 
memperoleh 
identitas  

- Sebagai sarana menunjukkan identitas diri pada 
khalayak luas. 

- Sebagai sarana memperoleh nilai lebih sebagai 
masyarakat. 

- Sebagai sarana untuk menemukan nilai-sesuai 
dengan karakteristik pribadinya. 

Motif integrasi 
dan interaksi 
sosial  

- Keinginan menemukan bahan percakapan dan 
interaksi sosial dengan orang lain di sekitarnya 

- Sebagai sarana untuk menjalin pertemanan dengan 
banyak orang. 

- Sarana untuk membentuk suatu komunitas sesama 
member facebook. 

 
 
 
 
 
 
Motif 
menggunakan 
media online 
facebook 

Motif 
mendapatkan 
hiburan 

- Sarana untuk mengisi waktu luang 
- Sarana untuk melepaskan diri dari permasalahan. 
- Sarana untuk menyalurkan hobi dan bakat. 
Tabel 2 

Operasional Indikator Kepuasan  
Indikator Pemenuhan 

Kebutuhan 
Item Pertanyaan 

Kepuasan 
mendapatkan 
informasi 

- Dapat bertukar informasi dengan sesama member 
facebook tentang sesuatu hal.  

- Dapat mencari berita atau isu –isu  yang lagi 
berkembang. 

- Dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
di bidang pendidikan. 

Kepuasan 
memperoleh 
identitas  

- Dapat menunjukkan identitas diri 
- Dapat memperoleh nilai lebih sebagai masyarakat. 
- Dapat untuk menemukan nilai-sesuai dengan 

karakteristik pribadinya. 
Kepuasan 
integrasi dan 
interaksi sosial  

- Dapat menemukan bahan percakapan dan interaksi 
sosial dengan orang lain di sekitarnya 

- Dapat menjalin pertemanan dengan banyak orang. 
- Dapat membentuk suatu komunitas sesama 

member facebook. 

 
 
 
 
 
 
Kepuasan 
menggunakan 
media online 
facebook 

Kepuasan 
mendapatkan 
hiburan 

- Dapat mengisi waktu luang 
- Dapat melepaskan diri dari permasalahan. 
- Dapat menyalurkan hobi dan bakat. 
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H. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

   Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian untuk memberikan penjelasan terhadap 

fenomena atau data yang diteliti di mana data yang digunakan berupa data 

numerik (angka) atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2001:3). 

Sedangkan dari tingkat penjelasannya (eksplanasinya) penelitian ini 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variable 

mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variable yang lain (Sugiyono, 2001:6). 

2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

  Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Sedangkan sample merupakan bagian atau anggota 

dari populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa SMKN 1 Sumenep. Diketahui sebanyak 899 orang dari kelas 

siswa kelas X sampai dengan kelas XII. Karena semua siswa SMKN 1 

Sumenep memiliki account facebook atau menggunakan media online 

facebook.  

b. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

   Menurut Arikunto (2006:131) menjelaskan bahwa sample 

adalah sebagian dari populasi yang merupakan “perwakilan” dari 

populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode simple random sampling yaitu pengambilan 
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sampel dari semua anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan 

strata tertentu, karena anggota populasi dianggap homogen atau sama. 

(Sugiyono, 2001: 59). Dalam penelitian ini dinyatakan sama yaitu dari 

segi pemenuhan kebutuhan dalam menggunakan media online 

facebook. Karena jumlah populasi yang diteliti cukup besar dan 

dengan keterbatasan waktu, pikiran dan tenaga untuk memudahkan 

peneliti dalam pengambilan sampel, maka peneliti menggunakan 

rumus Taro Yamane untuk perhitungan besaran sampel (bungin, 

2009:105). Dari rumus perhitungan besaran sampel tersebut dapat 

dilakukan perhitungan yaitu : 

n = 
12 Nd

N  

Keterangan : 
n = Ukuran sampel 
N = Ukuran populasi 

2d  = Nilai presisi (tingkat kesalahan) 
1 = angkat konstan 
(bungin, 2009:105) 
 
Dengan demikian perhitungannya : 

n = 
1%)10(899

899


 

n = 
1)01,0(899

899


 

n = 
199,8

899


 

n = 
99,9

899  = 89,99 = 90 
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   Jadi responden dalam penelitian ini sebanyak 90 siswa SMKN 1 

Sumenep. 

3. Instrumen Penelitian dan Uji Instrumen Penelitian 

a. Instrumen Penelitian 

   Menurut Sugiyono, (2001: 84)  instrumen penelitian adalah alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa angket 

berupa tanggapan responden yang selanjutnya diubah menjadi data 

kuantitatif dengan menggunakan data ordinal. Pengukuran instrumen 

dalam penelitian menggunakan skala likert yaitu skor yang digunakan 

1 - 5 yang diterapkan secara bervariasi menurut masing-masing 

kategori pertanyaan. Dengan demikian skor ini akan menunjukkan 

jumlah tertentu dengan menggambarkan obyek yang diamati, sehingga 

masing-masing pertanyaan mempunyai lima pilihan yaitu :  

ST  :  Sangat Tinggi   = 5 

T  :  Tinggi     = 4 

S  :  Sedang     = 3  

R  :  Randah    = 2 

SR  :  Sangat Rendah  = 1 
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b. Uji Instrumen Penelitian  

   Uji instrumen penelitian dilakuka n sebelum teknik analisis data 

dilakukan. Adapun uji instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi : 

1) Validitas 

  Menurut Sugiyono (2001:96) validitas merupakan hasil 

penelitian dimana terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur. Pengujian validitas dalam penelitian ini 

mempergunakan analisis korelasi product moment, dengan 

mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total sebagai jumlah 

skor item. Rumus korelasi product moment (Sugiyono, 2001:148) 

sebagai berikut: 

rxy  =  )Y)(-Y(n   )X)(-X(n 
YX- XYn 

2222 



 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi  

X = Skor butir pertanyaan 

Y = Total skor  

n = Jumlah subyek 
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2) Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan hasil 

pengukuran suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan reliabel 

jika instrumen tersebut apabila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama akan menghasilkan hasil yang sama 

(Sugiyono, 2001: 97). Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan formula Alpha Cornbach (Nurgiyantoro, 

2000:310) dengan rumus sebagai berikut  : 

 
 
  Instrumen dikatakan reliabilitas bilamana koefisien 

reliabilitasnya mencapai 0,60 (Nurgiyantoro, 2000:312). Adapun 

perhitungan untuk pengujian  reliabilitas  dilaksanakan  dengan 

bantuan program komputer SPSS 11.  
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4. Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dengan memberikan angket kepada responden 

yang sudah disusun oleh peneliti, sehingga diperoleh jawaban responden 

terkait dengan tujuan penelitian. 

5 Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Terdapat beberapa macam statistik yang digunakan 

dalam penelitian salah satunya adalah statistik deskriptif, dalam penelitian 

ini yaitu untuk menentukan mean dari tiap-tiap indikator. 

 

Menghitung Mean  
              Rumus X = ∑ x 

                 n 

 
Keterangan  x = jumlah seluruh nilai  

n = jumlah data  
  
 

  Menurut Sugiyono (2001:112) statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya yang 

dalam penelitian ini mendeskripsikan atau menganalisisi motif dan 

kepuasan khalayak menggunakan media online facebook  Adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
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a. Menyusun tabulasi skor data hasil penelitian 

Tanggapan responden terhadap butir-butir kuesioner disusun dalam 

bentuk skor sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, skor 

ditabulasi untuk sebanyak responden yang diteliti sesuai dengan 

indikator yang diteliti. 

b. Menghitung rata-rata skor indikator 

Menghitung nilai rata-rata skor untuk masing-masing indikator 

c. Menghitung distribusi frekuensi skor. 

Dari tabulasi data yang telah disusun dihitung frekuensi skor jawaban 

responden untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden 

terhadap pertanyaan yang diajukan. 

 

 
 
  

 

Keterangan: 
P : Presentase 
F : Jumlah Frekuensi 

 n  : Jumlah Responden 

 

 

 

 

 

 

 

P = F/n x 100% 

 


