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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat. 

Dalam hal ini adalah internet (inter-network). Internet secara umum dapat 

diartikan suatu jaringan komputer luas yang menghubungkan pengguna 

komputer dari satu komputer dengan komputer lainnya dan dapat berhubungan 

dengan komputer dari suatu Negara ke Negara lain di seluruh dunia, dimana 

didalamnya terdapat berbagai aneka ragam informasi. Fasilitas layanan dari 

internet adalah Browsing atau Surfing, yaitu kegiatan “berselancar” di 

internet. Kegiatan ini dapat diartikan seperti layaknya jalan-jalan di mal 

sambil melihat-lihat kedalam bermacam-macam toko tanpa membeli apapun. 

Kemudian Elektronik mail (E-mail). Fasilitas ini digunakan untuk 

berkirim surat melalui internet dengan orang lain tanpa mengenal batas, 

waktu, dan ruang bahkan birokrasi Searching Yaitu kegiatan mencari data atau 

informasi tertentu di internet. Chating (chat), fasilitas ini layaknya seperti 

email. Digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain 

melalui internet. Pada umumnya fasilitas ini sering digunakan untuk bercakap-

cakap atau ngobrol melalui internet dengan menggunakan World Wide Web 

(www). Dengan World Wide Web (www) ini anda dapat mengambil, 

memformat, dan menampilkan informasi (termasuk teks, audio, grafik, dan 

video).  
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Akhir-akhir ini penggunaan internet semakin meningkat, salah satunya 

adalah pengunaan layanan untuk chatting secara global dengan menggunakan 

layanan yang tersedia contohnya seperti Email, Yahoo Messanger, Friendster, 

Facebook, Flicker,dan lain-lain. Dalam hal ini Facebook sebagai situs jejaring 

sosial yang paling banyak dan sering dipergunakan saat ini. Facebook 

merupakan situs web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 

dan didirikan oleh seorang mahasiswa Havard College yakni Mark Zuckerberg 

yang pada awalnya ahanya dibatasi untuk kalangan Harvard College saja, 

namun saat ini sudah dilakukan pengembangan untuk penggunaan facebook 

secara global (Ridwan Sanjaya 2009:6). 

Layaknya virus yang mudah menyebar, saat ini Indonesia juga 

terpengaruh dengan yang namanya facebook. Hal ini dapat dilihat dari 

rangking Indonesia sebagai pengguna facebook terbesar kedua di dunia, ini 

merupakan data yang saya dapat dari internet yakni melalui situs 

www.lintasberita.com. Dalam situs itu menyebutkan “Berdasarkan survei 

Inside Facebook yang dilakukan e-marketer, jumlah pengguna Facebook di 

Indonesia naik 1.431.160 juta pengguna dalam sebulan terakhir. Pada 1 

Desember 2009, e-marketer mencatat jumlah pengguna Facebook di Indonesia 

13.870.120 pengguna, sedangkan pada 1 Januari 2010 sebesar 15.301.280 

pengguna. Indonesia hanya satu peringkat di bawah AS yang mencatat 

kenaikan jumlah pengguna 4.576.220 pengguna dalam periode yang sama dari 

98.105.020 menjadi 102.681.240 pengguna. Meski demikian, persentase 

kenaikan jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai dua kali lipat AS. 
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Indonesia naik 10 persen, sedangkan AS hanya 5 persen. Kenaikan 10 persen 

termasuk persentase pertumbuhan tertinggi di dunia”. Bahkan dengan fitur 

mobile yang disediakan oleh facebook, pengguna dapat menggunakan fitur 

SMS (Short Message Service) untuk mengupdate konten yang terdapat 

didalamnya. 

Dengan fitur yang dimiliki dan hasil data hal diatas, ini merupakan suatu 

peluang bisnis yang sangat besar bagi beberapa operator telepon seluler 

dengan mengeluarkan paket facebook dalam kartu selular yang mereka 

tawarkan. Dengan fasilitas tersebut, handphone dengan jenis apapun dapat 

menjadi perangkat untuk memperbaharui status dalam facebook. Namun 

apabila handphone anda memiliki fitur yang canggih, dengan menggunakan 

web browser yang terdapat didalam handphone dengan mengakses facebook 

dalam tampilan mobile ataupun web. 

Dengan menggunakan fasilitas yang disebut GPRS (General Packet 

Radio Service) yang dimiliki oleh kartu selular, handphone dapat menggunkan 

layanan internet. GPRS merupakan salah satu standar komunikasi wireless 

(nirkabel) yang memiliki kecepatan koneksi 115 kbps dan mendukung 

aplikasi yang lebih luas (grafis dan multimedia). Teknologi GPRS dapat 

diakses yang mendukung fasilitas tersebut. Pen-setting-an GPRS pada ponsel 

tergantung dari kartu seluler yang digunakan. Biaya akses Internet dihitung 

melalui besarnya kapasitas (per-kilobite) yang terpakai. 

Beberapa kartu seluler yang diketahui memiliki fasilitas untuk 

berfacebook adalah kartu Simpati, IM3, XL, Mentari, 3(three), AS, Esia, 
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Flexi, Smart. Dari penjelasan yang disebutkan peneliti ingin meneliti motif 

yang melatar belakangi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam 

menggunakan handphone sebagai media berfacebook. 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut: Apa saja motif yang melatar belakangi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam menggunakan handphone sebagai media 

berfacebook? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui motif mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam menggunakan handphone sebagai 

media berfacebook. 

. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Membantu pihak yang berkaitan untuk mengetahui motif yang 

mendasari penggunaan handphone sebagai media berfacebook, dalam hal ini 

mahasiswa dan masyarakat umum.  
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Virtual 

1. Pengertian Komunikasi Virtual 

Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah 

laku mereka. Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, 

yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. 

Komunikasi virtual adalah proses penyampaian pesan yang 

dikirimkan melalui internet atau cyberspace. Komunikasi virtual bisa 

dikatakan berkomunikasi melalui dunia maya. Dalam model komunikasi 

virtual contohnya adalah seperti chating, browsing, dan email melalui 

internet. Komunikasi virtual (virtual communications) sering disalahpahami 

sebagai “alam maya” namun sebenarnya keberadaan sistem elektronik itu 

sendiri adalah konkrit di mana komunikasi virtual sebenarnya dilakukan 

dengan representasi informasi digital yang bersifat diskrit. Internet 

merupakan media komunikasi yang sangat efektif bagi umat manusia di 

dunia. Layanan yang ditawarkan juga beragam 

http://triutami.wordpress.com. Macam-macam komunikasi virtual: 

a. Chating 

Makna chating adalah synchronous chats (ngobrol bareng) melalui 

internet, untuk menggunakan layanan ini pengguna cukup mendaftar ke 

server MIRC atau Yahoo Messanger (YM). Chating dapat dilakukan dengan 
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dua orang atau lebih pada saat on line yang berada pada chat room. Dengan 

chating kita bahkan dapat melihat wajah orang yang baru kita kenal apabila 

komputer kita dilengkapi dengan kamera atau webcam, sehingga dengan 

webcam kita dapat berinteraksi secara dapat berinteraksi tatap muka dengan 

orang tersebut. Kelebihan : feedback dapat langsung dirasakan secara tatap 

muka. Dengan webcam, feedback bebas dilakukan berulang-ulang dan kita 

dapat berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia. Komunikasinya 

bersifat terjalin dan dapat berlanjut. Kekurangan : bentuk pesan tergantung 

pengirim dan maknanya terkadang ambigu, karena tertutup bahasa yang 

digunakan dan sulit dipahami oleh penerima budaya serta etika dapat 

menjadi kendala dalam melakukan interaksi. Hambatan teknis, seperti 

disconnect ataupun server down, yang tidak memungkinkan komputer yang 

digunakan terkoneksi dalam jaringan internet. Konsep chating sama saja 

dengan mengobrol, percakapan antara dua orang atau lebih. Chating sama 

saja kita berpetualang melalui dunia maya. 

b. E-Mail 

Fasilitas ini digunakan untuk berkomunikasi antar pengguna internet 

melalui surat elektronik. Surat dalam bentuk file yang bisa dibaca melalui 

komputer. Pengguna internet yang ingin menggunakan layanan ini terlebih 

dahulu registrasi pada layanan server e-mail (yahoo, google, plasa, dll) 

setelah terdaftar pengguna akan mendapatkan user name berikut password 

nya. Password dan user name adalah  proses komunikasinya kunci untuk 

masuk pada layanan ini. Kelebihan e-mail bersifat terbuka, artinya mengirim 
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dan menerima pesan secara murah dan cepat. E-mail paling banyak 

digunakan kepentingan yang sama. Kita memungkinkan dapat berhubungan 

dengan siapa saja pengguna internet, dan dapat mengirimkan pesan dan 

lampiran yang sama ke beberapa alamat sekaligus dalam waktu yang 

bersamaan. Kekurangan e-mail  adalah meskipun pesan dikirim langsung 

oleh pengirim, namun pesannya tidak langsung dapat diterima dan feedback-

nya tidak dapat langsung dikirimkan kepada pengirim. Penerima harus 

melakukan koneksi terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan agar bisa 

membalas pesan yang dikirim oleh pengirim. Pengirim dan penerima pesan 

pada umumnya sudah saling mengenal untuk memungkinkan agar tidak  ada 

terjadinya salah persepsi dan pemberian makna pada pesan yang diterima 

karena tidak adanya petunjuk linguistic ataupun petunjuk prosemik (tinjauan 

psikologis). 

c. Web-Site 

Layanan ini menyediakan informasi yang dapat diakses dan 

ditampilkan secara langsung di komputer dengan menggunakan protocol 

HTTP dan program aplikasi browser internet. Secara teknis, websites adalah 

sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-

lain yang tersimpan dalam sebuah internet webserver dipresentasikan dalam 

bentuk hypertext. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk memasang 

informasi secara on line dan bersifat virtual (maya) yang memiliki kaitan 

(link) informasi yang tidak terbatas. 
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Adapun kelebihan komunikasi virtual adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai media komunikasi, interaktif Feedback yang terjadi dalam 

komunikasi interaktif terjadi langsung dari komunikator kepada 

komunikannya.  

b. Memecahkan persoalan materialisme dan konsumenisme.  

c. Lewat komunikasi virtual kita bisa mengetahui semua yang ada di dunia 

ini dengan melalui internet, jika kita menginginkan sebuah gambar tokoh 

artis pujaan kita, kita tidak lagi susah-susah untuk membeli atau 

mencarinya karena kita bisa mendapatkan secara gratis melalui internet. 

d. Mengurangi persoalan AIDS/HIV Melalui internet kita bisa memuaskan 

hasrat seks kita tanpa adanya ketakuatan terkena virus-virus seksual.  

e. Mengurangi konflik sosial, ekonorni den politik. Walaupun dalam dunia 

maya kita bisa berinteraksi dengan kebudayaan lain dann bisa 

menimbulkan suatu konflik tapi di sini kemungkinan munculnya konflik 

sangatlah sedikit.  

f. Terbebas dan ‘urban decay’ dan ‘social disintegration’. Persoalan 

kemacetan, kepadatan penduduk, sampah, merupakan persoalan kota 

besar yang dapat dikurangi bila sebagian kehidupan fisik dialihkan ke 

dalarn kehidupan virtual.  

g. Memecahakan persoalan kebebasan dan demokrasi. Cyberspace menjadi 

sebuah ‘public sphere’ yang ideal, yang tidak dapat ditemukan di dalam 

kehidupan nyata.  
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Kekurangan model komunikasi virtual adalah sebagai berikut: 

a. Pengguna internet yang terlalu berlebihan akan menjadi berlebihan dan 

kemungkinan menjadikan dunia maya menjadi suatu penyalur hasrat dan 

akan menjadi hyper.  

b. Cyberspace menjadi penyalur hasrat seks, kejahatan, sadisme, 

kedangkalan.  

c. Cyberporn, menjadi persoalan masa depan karena cyberspace yang 

tanpa identitas.  

d. Cybespace menjadi ajang kebrutalan semiotik. 

2. Komunitas Virtual 

Sekelompok manusia yang mempunyai hobi yang sama yaitu, masuk 

dalam dunia maya dan di dalam komunitasnya tersebut mempunya 

kepentingan yang sama antar beberapa pengguna layanan internet ini. 

Biasanya komunitas virtual adalah mereka-mereka yang benar-benar 

berinteraksi malalui ruang maya baik melalui email, chating, website, 

ataupun yang sedang marak akhir- akhir ini yaitu pengguna facebook. Para 

pengguna facebook merasa mempunyai dunia ke dua setelah dunia nyata 

yaitu dunia maya melalui sebuah komunitas virtual. Dalam komunitas 

virtual, nilai-nilai kesopanan di nomor duakan dan hal ini mengakibatkan 

munculnya kriminalitas melalui cyberspace. Komunitas virtual bertujuan 

untuk hiburan saja. Pada komunitas virtual memungkinkan para 

penggunanya ketergantungan dan berperilaku konsumtif, selain itu anggota 

komunitas virtual sulit diketahui identitasnya karena para cyber ( sebutan 
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pengguna layanan virtual dalam komuniats virtual) menyembunyikan 

identitasnya. Komunitas virtual biasanya tergabung dalam wadah tertentu 

untuk menikmati layanan-layanan virtual, seperi facebook adalah salah satu 

wadah komunitas yang bisa melihat wajah ataupun profil, tapi tidak 

menutup kemungkinan pengguna facebook memalsukan foto, nama, ataupun 

identitas pribadinya. 

 
E.2. Handphone Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin (2007:4) pada dasarnya komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui media massa (media cetak ataupun elektronik) Dari 

sudut pandang tersebut kita dapat mengatakan bahwa media massa itu terdiri 

atas: 

1. Media tercetak atau cetakan, yaitu surat kabar, majalah, buku, parnfiet, 

bahkan dapat diperluas dengan billboard dan banyak alat teknis lainnya 

yang dapat membawakan pesan-pesan untuk orang banyak. 

2. Media elektronika, yaitu siaran atau program dalam arti bersifat 

audiovisual, bisa didengar maupun dilihat. 

Syarat untuk dapat berfungsi sebagai media massa adalah 

menyebarkan secara serempak dalam pesannya sehingga pesan itu didapat 

oleh orang banyak dan dengan demikian setiap orang dapat menerima 

pesannya. Pluralitas dalam penyajiannya “timely” serta “publicy” dalam 

penyiarannya, simultan penerimaannya oleh audience. 

Handphone adalah suatu alat komunikasi yang dapat 

menghubungkan komunikasi antar sesama orang. Handphone pada masa 
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sekarang sudah sangat dibutuhkan oleh semua orang mulai dari anak-anak, 

remaja, orang tua, bahkan kakek dan nenek pun sudah memiliki Handphone. 

Handphone ditangan orang yang benar dapat menjadi suatu senjata yang 

sangat hebat dan dapat membantu sesama orang, tapi jika Handphone berada 

di tangan yang salah maka alat itu dapat menjadi alat yang berbahaya. 

Fasilitas dan kualitas Handphone sekarang sudah sangat canggih 

mulai dari 3.5 g, internet, kamera, mp3 dan masih banyak lagi. Fasilitas chat 

pada handphone adalah melalui Nimbuzz. Nimbuzz merupakan sebuah 

program instant messengger (IM) berbasis desktop maupun ponsel. Hampir 

semua handphone dapat menjalankan aplikasi ini. Asalkan handphone 

memiliki pendukung java atau symbian, dan bisa terkoneksi ke internet, 

program ini dapat digunakan untuk bicara dengan teman-teman anda di 

Facebook, Yahoo, Messenger dan lain sebagainya. 

 
E.3. Facebook 

Facebook adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang 

diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, 

seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley 

High School. 

Pada awal masa kuliahnya situs web jejaring sosial ini, 

keanggotaannya masih dibatasi untuk mahasiswa dari Harvard College. Dalam 

dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah 

Boston (Boston College, Universitas Boston, MIT, Tufts), Rochester, 

Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy 
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League. Banyak perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan berturut-

turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-

orang yang memiliki alamat surat-e suatu universitas (seperti: .edu, .ac, .uk, 

dan lain-lain) dari seluruh dunia dapat juga bergabung dengan situs jejaring 

sosial ini. Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah 

tingkat atas dan beberapa perusahaan besar.  

Sejak 11 September 2006, orang dengan alamat surat-e apa pun dapat 

mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan 

satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat 

kerja, atau wilayah geografis. http://tipsfacebook-ku.blogspot.com.  

Proses dan sistem pendaftaran (registrasi) facebook pada handphone 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 
Pendaftaran melalui Handphone 

 

 

Sumber : Ridwan Sanjaya, Main Facebook Pakai 
Ponsel, PT. Elex media Komputindo, 2009, hal. 22 

 

Pendaftaran melalui perangkat ponsel, meskipun tidak semua operator 

telepon seluler mendukung, sebagian besar operator telepon seluler yang ada 

di Indonesia bisa digunakan. Operator yang digunakan bisa melalui kartu 

Simpati, Three, XL, Mentari, IM3 dan lain sebagainya. 



 14

Gambar 2 
Mengisi formulir pendaftaran 

 

 

Sumber : Ridwan Sanjaya, Main Facebook Pakai 
Ponsel, PT. Elex media Komputindo, 2009, hal. 23 

 

Dalam form Pendaftaran tuliskan nama, kode negara, no telepon, 

tanggal lahir, dan kata sandi. Kode negara Indonesia adalah +62. sedangkan 

untuk mengisikan nomor telepon, tambahkan angka 62 di depannya. 

Gambar 3 
Menekan tombol daftar 

 

Sumber : Ridwan Sanjaya, Main Facebook Pakai 
Ponsel, PT. Elex media Komputindo, 2009, hal. 23 

 
Setelah semua isian terisi, tekan tombol Daftar untuk melanjutkan 

proses pendaftaran. 
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Gambar 4 
SMS dari Facebook 

 

Sumber : Ridwan Sanjaya, Main Facebook Pakai 
Ponsel, PT. Elex media Komputindo, 2009, hal. 24 

 

Setelah proses pendaftaran berhasil, akan menerima SMS dari 

Facebook berupa kode yang digunakan untuk proses aktivasi langkah 

berikutnya. 

Gambar 5 
Mengisi Kode Verifikasi 

 

Sumber : Ridwan Sanjaya, Main Facebook Pakai 
Ponsel, PT. Elex media Komputindo, 2009, hal. 24 
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Kode verifikasi yang anda terima melalui SMS ke dalam kotak isian di 

atas dan tekan tombol kirim untuk memprosesnya. 

Gambar 6 
Tahapan pencarian teman 

 

Sumber : Ridwan Sanjaya, Main Facebook Pakai 
Ponsel, PT. Elex media Komputindo, 2009, hal. 25 

 
Kode verifikasi yang anda terima melalui SMS ke dalam kotak isian di 

atas dan tekan tombol kirim untuk memprosesnya. 

 
E.4.  Motif  

a. Pengertian Motif 

Menurut Winkel, 1996 (dalam DR. Nyayu Khodijah, 

2006),menyatakan Motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk 

melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut 

Azwar (dalam DR. Nyayu Khodijah, 2006), disebutkan bahwa Motif adalah 

suatu keadaan, kebutuhan, atau dorongan dalam diri seseorang yang disadari 

atau tidak disadari yang membawa kepada terjadinya suatu perilaku.Dari 
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beberapa pendapat di atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwasannya 

Motif merupakan suatu dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam diri 

seseorang baik yang disadari maupun tidak disadari untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b. Macam-Macam Motif 

Menurut WoodWorth dan Marquis, 1957 (dalam DR. Nyayu khodijah, 

2006), motif itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : Motif yang berhubungan 

dengan kebutuhan Kejasmanian (organic needs), yaitu merupakan motif yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidup individu atau organisme, misalnya 

motif minum, makan, kebutuhan pernapasan, seks, kebutuhan beristirahat. 

Motif darurat (emergency motives), yaitu merupakan motif untuk 

tindakan-tindakan dengan segera karena sekitar menuntutnya, misalnya motif 

untuk melepaskan diri dari bahaya, motif melawan, motif untuk mengatasi 

rintangan-rintangan, motif untuk bersaing. Motif Objektif (objective motives), 

yaitu merupakan motif untuk mengadakan hubungan dengan keadaan 

sekitarnya, baik terhadap orang-orang atau benda-benda. Misalnya, motif 

eksplorasi, motif manipulasi, minat. Minat merupakan motif yang tertuju 

kepada sesuatu yang khusus. 

c. Kekuatan Motif 

Suatu motif dikatakan kuat apabila motif itu dapat mengalahkan 

kekuatan motif yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut beberapa 

eksperimen dilaksanakan untuk mengetahui tentang kekuatan motif-motif itu. 
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d. Konflik Motif  

Keadaan sehari-hari menunjukkan bahwa kadang-kadang orang 

menghadapi beberapa macam motif yang saling bertentangan satu dengan 

yang lain. Misalnya pada suatu waktu seseorang mempunyai motif untuk 

belajar, tetapi juga mempunyai motif untuk melihat film. Dengan keadaan 

demikian maka akan terjadi pertentangan atau konflik dalam diri orang 

tersebut antara motif yang satu dengan motif yang lain. Jadi, konflik motif 

akan terjadi bila adanya beberapa tujuan yang ingin dicapai sekaligus secara 

bersamaan. Ada beberapa kemungkinan respon yang dapat diambil bila 

individu menghadapi bermacam-macam motif, yaitu :  

1)  Pemilihan atau Penolakan  

Dalam menghadapi bemacam-macam motif individu dapat mengambil 

pemilihan yang tegas. Dalam pemilihan yang tegas individu 

dihadapkan kepada situasi dimana individu harus memberikan salah 

satu respon (pemilihan atau penolakan) dari beberapa macam objek 

atau situasi yang dihadapi  

2) Kompromi  

Jika individu menghadapi dua macam objek atau situasi, adanya 

kemungkinan individu dapat mengambil respon yang bersifat 

Kompromi, yaitu menggabungkan kedua macam objek tersebut. 

Tetapi, tidak semua objek atau situasi dapat diambil respon atau 

keputusan kompromi. Dalam hal yang akhir ini individu harus 

mengambil pemilihan atau penolakan dengan tegas.  
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3) Meragu-ragukan (bimbang)  

Jika individu diharuskan mengadakan pemilihan atau penolakan 

diantara dua objek atau hal yang buruk atau baik, maka sering timbul 

kebimbangan pada individu. Kebimbangan terjadi karena masing-

masing objek mempunyai nilai-nilai positif ataupun negatif, kedua-

duanya mempunyai sifat atau segi yang menguntungkan tetapi juga 

mempunyai segi yang merugikan.  

Kebimbangan umumnya tidak menyenangkan bagi individu dan 

kadang-kadang menimbulkan perasaan yang mengacaukan hingga 

keadaan psikis, sehingga individu mengalami hambatan-hambatan. 

Keadaan ini dapat diatasi dengan cara individu mengambil suatu 

keputusan dengan mempertimbangkan dan melakukan pemeriksaan 

dengan teliti terhadap segala aspek dari objek tersebut.  

Berikut ini adalah motif-motif yang timbul pada diri manusia ketika 

berkomunikasi: 

a. motif informatif, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hasrat 

untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan 

b. motif hiburan, yaitu hal-hal yang berkenaan untuk mendapatkan rasa 

senang 

c. motif integrasi personal, merupakan motif-motif yang timbul akibat 

keinginan untuk memperteguh status, kredibilitas, rasa percaya diri, dll 

d. motif integratif sosial, dimaksudkan untuk memperteguh kontak sosial 

dengan cara berinteraksi dengan keluarga, teman, orang lain 
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e. motif pelarian, merupakan motif pelepasan diri dari rutinitas, rasa bosan, 

atau ketika sedang sendiri http://akch.wordpress.com 

Motif sosiogenesis disebut juga dengan motif sekunder sebagai lawan 

motif primer (motif biologis). http://www.scribd.com.  Berbagai klasifikasi 

motif sosiogenesis : 

W.I Thomas dan Florian Znanieckci : 

1. Keinginan memperoleh pengalaman baru 

2. Keinginan untuk mendapatkan respons 

3. Keinginan akan pengakuan 

4. Keinginan akan rasa aman  

David McClelland : 

1. Kebutuhann berprestasi (need for achievement) 

2. Kebutuhan akan kasih sayang (need for affiliation) 

3. Kebutuhan berkuasa (neef for power) 

Abraham Maslow : 

1. Kebutuhan akan rasa aman (safety needs) 

2. Kebutuhan akan keterikatan dan cinta (belongingness and love needs) 

3. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs) 

4. Kebutuhan untuk pemenuhan diri (self-actualization) 
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E.5. Internet 

   Sejak tahun 1980 National Science Foundation AS, membangun jaringan 

khusus pusat super komputernya, yang dikenal dengan “internet” dengan 

sebutan NSFTNET. Melalui NSFT kalangan universitas dan pusat riset 

pemerintah saling koneksi sebagai jaringan komputer regional, kemudian 

berkembang menjadi jaringan komputer nasional, mahasiswa, dosen, 

karyawan, menggunakan internet untuk berkomunikasi  melalui surat 

elektronik (E-mail ) dan mencari informasi. 

 Pada hakikatnya internet bukan sekedar sekumpulan kabel dan komputer, 

internet adalah komunikasi global dari orang–orang yang berbasis informasi. 

Melalui internet memungkinkan dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk berbagi 

data dan publikasi. Serta memberi kesempatan pada mahasiswa di pelosok 

daerah terpencil turut serta dalam proyek penelitian bersama. Dengan 

demikian, internet memungkinkan setiap orang untuk berbagi pengalaman, 

opini dan informasi dengan jutaan orang di seluruh dunia. 

 Untuk mengakses informasi–informasi tersebut, pada jaringan internet 

juga telah tersedia beberapa fasilitas diantaranya adalah : 

1. Elektronik Mail ( E-mail ) 

Elektronik Mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui komputer 

yaitu melalui internet. Dengan menggunakan fasilitas E-mail ini maka 

pengguna internet dapat menerima atau mengirimkan data E-mail kepada 

pengguna yang lain dan dapat dengan cepat sampai pada tujuan. Jadi 

apabila kita ingin mengetahui kabar teman atau kerabat kita yang ada di 
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luar pulau atau bahkan diluar negeri kita tinggal mengirimkan E-mail kita 

melalui internet dan secara otomatis data tersebut akan sampai pada teman 

atau kerabat yang kita tuju dengan cepat.  

2. Kelompok Diskusi (Mailing List) 

Mailing List adalah suatu fasilitas internet yang dapat digunakan oleh 

pengguna internet untuk mengirimkan file/ berita kepada banyak pengguna 

internet yang lain sekaligus, sehingga kita dapat melakukan diskusi, 

ceramah, seminar secara elektronik tanpa terikat ruang dan waktu.  

3. FTP (File Transfer Protocol) 

FTP merupakan fasilitas dari internet yang dapat digunakan untuk 

mengirim atau menerima data / file dari satu komputer yang lain. Apabila 

pengguna menerima data / file dari satu komputer kepada komputer yang 

lain maka hal ini disebut dengan Down Load sedangkan bila pengguna 

mengirimkan data / file kepada komputer yang lain maka hal ini disebut 

dengan up load. 

4. World Wide Web 

World Wide Web disebut juga dengan web dimana dengan fasilitas ini 

maka pengguna dapat mengakses informasi – informasi dari situs – situs 

web tidak hanya berupa teks namun juga berupa gambar, sound, film dan 

multimedia yang lain. 

5. Newsgroup 

Hampir sama dengan mailing list, dalam artian Newsgroup juga 

merupakan suatu forum untuk tukar menukar berita, informasi, tanggapan 
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atau komentar – komentar dengan sesama pengguna internet. Bedanya 

dengan mailing list adalah newsgroup ini tidak diperlukan E-mail address 

(alamat E-mail).  

6. Search Engine (Sarana Pencarian) 

Merupakan suatu sarana untuk mencari alamat di internet tentang suatu 

topik yang kita inginkan. Search engine ini dijalankan dengan bantuan 

kata kunci (keyword).  

7. Groper 

Untuk mencari informasi melalui menu–menu dengan mudah 

8. Whois 

Digunakan untuk jasa pencarian seseorang atau bahkan organisasi. 

Informasi yang diperoleh dapat berupa alamat E-mail, nomor telepon, atau 

alamat dan sebagainya. 

9. Veronica 

Kependekan dari Very Easy Rodent–Oriented Netwide Index to 

Computerized Archives, merupakan piranti yang mudah digunakan untuk 

mencari segala hal sesuatu di Ghoperspace. Sederhanaya Veronica akan 

membuat sebuah daftar yang berisi segala sesuatu di Ghoper yang berisi 

istilah yang kita cari.  

10. Archie 

Merupakan piranti pencari yang dapat mencari nama dan lokasi file-file 

yang disimpan pada server–server FTP anonim. 
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11. Telnet 

Untuk menghubungkan diri dengan menggunakan sistem–sistem komputer 

jarak jauh di universitas, kantor–kantor pemerintah serta perusahaan–

perusahaan.   

12. Komunikasi Interaktif 

Untuk bercakap–cakap secara langsung dengan sesama pengguna lain. 

Untuk pelayanan ini biasanya disebut dengan IRC (Internet Relay Chart). 

(Ned Snell, 1996) 

Dari beberapa fasilitas itu pemanfaatan internet untuk peningkatan 

kuantitas dan kualitas keilmuan sebenarnya bisa berkembang lebih luas lagi. 

Pada dasarnya internet mempunyai fungsi multimedia. Disamping berfungsi 

dibidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya. Jaringan ini juga bisa 

digunakan untuk berbagai macam keperluan yang sifatnya rekreatif, misalnya 

belanja, hiburan, olahraga dan hal – hal lain yang menarik dan aneh. 

Semua hanyalah sebagian kecil informasi–informasi yang tersedia di 

jaringan internet, masih tersedia lebih banyak lagi informasi–informasi yang 

lebih menarik, lebih penting dan terbaru serta lebih sesuai dengan dasar 

keilmuan dan keinginan kita. Semua hal yang tersedia di jaringan internet 

bebas diakses oleh semua pengguna internet, tetapi kebebasan itu menjadi 

tidak bebas ketika ada instansi yang bertanggungjawab atas pengaksesan 

informasi–informasi yang tersedia pada jaringan ini. (http://www.scribd.com). 
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E.6. Teori Abraham Maslow 

1. Teori Abraham Maslow 

Dalam http://www.scribd.com, Maslow menyatakan pada suatu 

hirarki kebutuhan manusia yang bertingkat. Hirarki Kebutuhan manusia 

menurut Maslow adalah : 

a. Phisiological Needs 

Kebutuhan yang paling mendasar pada manusia dimanivestasikan ke 

dalam tiga hal yaitu sandang, pangan, papan. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis. 

b. Safety Needs 

Setelah kebutuhan primer terpenuhi manusia akan mencari kebutuhan 

yang lain yaitu kebutuhan akan perlindungan dari bahaya dan ancaman 

(bencana, penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, sakit dan lain-lain) 

kondisi kerja serta kebutuhan akan perlakuan yang adil dan jaminan hari 

tua. 

c. Social Needs 

Kebutuhan social yang meliputi rasa diterima orang lain, kebutuhan 

untuk maju, tidak gagal dan kebutuhan rasa ikut serta. 

d. Esteem Needs 

Merupakan kebutuhan manusia akan penghargaan, prestasi dan 

pengakuan dari pihak lain. 
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e. Self Actualization 

Kebutuhan dari kepuasan diri yang merupakan realisasi secara 

menyeluruh dari potensi seseorang.  

Maslow berpendapat bahwa tingkah laku atau tindakan masing-

masing individu pada suatu saat tertentu, biasanya ditentukan oleh 

kebutuhan yang paling mendesak.  

Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi 

kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum berusaha memenuhi 

kebutuhan yang lebih tinggi (realisasi tinggi). Maslow menyatakan bahwa 

kebutuhan tidak muncul secara bersama-sama pada saat yang sama. 

Kebutuhan ynag lebih rendah dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan 

yang lebih tinggi mulai mengendalikan prilaku seseorang. Jika suatu 

kebutuhan sudah terpenuhi maka behentilah daya motivasinya atau 

kebutuhan tersebut tidak dapat lagi memotivasi prilaku. Dengan adanya 

kebutuhan, orang akan selalu berkembang dan maju. Sehingga cara apapun 

akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.     

 

F. Definisi Konseptual Variabel 

1. Motif 

Motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga 

tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. 

(http://duniapsikologi.dagdigdug.com). 
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2. Facebook 

Facebook adalah sebuah situs web jejaring sosial. (http://tipsfacebook-

ku.blogspot.com). 

 
G. Definisi Operasional Variabel 

 Motif-motif yang timbul pada diri manusia ketika berkomunikasi: 

1. motif informatif, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hasrat 

untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan 

2. motif hiburan, yaitu hal-hal yang berkenaan untuk mendapatkan rasa 

senang 

3. motif integrasi personal, merupakan motif-motif yang timbul akibat 

keinginan untuk memperteguh status, kredibilitas, rasa percaya diri, dll 

4. motif integratif sosial, dimaksudkan untuk memperteguh kontak sosial 

dengan cara berinteraksi dengan keluarga, teman, orang lain 

5. motif pelarian, merupakan motif pelepasan diri dari rutinitas, rasa bosan, 

atau ketika sedang sendiri  

6. Motif mencari laba adalah doraongan manusia melakukan tindakan 

ekonomi yang didasarkan oleh adanya keuntungan 

H. Metode  Penelitian 

H.1. Tipe Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey. Dimana 

menurut Kerlinger (1997) dalam Sugiyono (2004) mengemukakan bahwa 
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penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan dari populasi besar maupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan 

hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Berdasarkan 

pendekatan yang ada maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah mengumpulkan secara 

univariat. Karakteristik data diperoleh dengan ukuran-ukuran kecenderungan 

pusat (central tendency) atau ukuran sebaran (dispersion). 

 
H.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah satu kesatuan atau keseluruhan obyek yang akan diteliti. 

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang telah memenuhi 

persyaratan mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang 

berada di gedung GKB 1 (lantai 3,5) mulai jam 08.00 s/d 13.00 pada tgl 11-12 

Oktober 2010. Jumlah populasi yang diambil secara accidental sampling dimana 

selama dua hari tersebut peneliti memperoleh 60 populasi yang sesuai dengan 

kriteria peneliti. Menurut Sugiyono (2008:124) accidental sampling adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

accidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Teknik ini 

biasanya dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak 

dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Keuntungan dari pada teknik ini 



 29

adalah terletak pada ketepatan peneliti memilih sumber data sesuai dengan 

variabel yang diteliti. 

 
H.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuisioner 

      Cara pengumpulan data yang ditempuh dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang ditujukan kepada mahasiswa sebagai responden, untuk 

memperoleh data berkaitan dengan motif mahasiswa mengakses facebook 

melalui handphone.. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

catatan-catatan dari instansi yang terkait dengan permasalahan ini. 

Dokumen disini berisi tentang informasi kartu IM3 dan gambar-gambar 

tata cara mengakses facebook melalui handphone. 

 
H.4. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif data yang terkumpul nantinya akan 

dianalisis menggunakan cara deskriptif. Dalam mencari hasil akhir digunakan 

rumus Mean.  

 

Rumus Mean 

N
fx

Mx 
 

 Keterangan: 

Mx      : Mean (rata – rata) 
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 fx: Jumlah dari skor – skor (nilai) yang ada 

N         : Number of Case (banyakanya skor itu sendiri) 

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif yaitu analisis ini dipakai untuk mendeskripsikan karakteristik daerah 

penelitian responden dan distribusi item-item masing-masing variabel. Data 

yang dikumpulkan diedit dan ditabulasikan ke dalam tabel, kemudian 

pembahasan data dalam angka dan presentase. 

Analisis statistik deskriptif  merupakan proses transformasi data 

penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau 

penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Ukuran yang 

digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi dan rata-rata. 

Frekuensi merupakan salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang 

menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan 

kategori. Frekuensi suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran 

absolut (f) atau proporsi (%). Penyajian statistik deskriptif yang menggunakan 

ukuran frekuensi dapat menggunakan tabel numerik atau grafik. 

Pengukuran rata-rata merupakan cara yang digunakan untuk mengukur 

nilai sentral suatu distribusi data berdasarkan nilai rata-rata yang dihitung 

dengan cara membagi nilai hasil penjumlahan sekelompok data dengan jumlah 

data yang diteliti. 


