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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi dan Media Sosial

Komunikasi merupakan aktivitas yang mendasar dalam kehidupan 

manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terhubung dengan manusia 

lainnya. Manusia ingin mengetahui berbagai hal yang terjadi di sekitar maupun 

dalam dirinya. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berkomunikasi 

(Cangara, 2010:04).  

Di era globalisasi ini, manusia mendapatkan informasi melalui perangkat 

elektronik dan akses internet. Ponsel merupakan salah satu perangkat elektronik 

yang dapat membantu manusia untuk berkomunikasi. Dalam konteks komunikasi, 

media merupakan alat atau sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan 

komunikasi, menyampaikan dan menerima segala bentuk pesan. Dalam beberapa 

tahun terakhir, dunia media dimunculkan dengan hadirnya sebuah media baru 

(new media). 

New media atau media baru adalah media yang mempergunakan komputer 

dan telepon genggam canggih berbasis jaringan internet. Perubahan dari awalnya 

merupakan komunikasi satelit dan kemudian memanfaatkan penggunaan 

komputer menjadi dua kekuatan utama media ini. Proses digitalisasi yang 

memberikan kemungkinan bagi setiap bentuk informasi diangkut secara efisien 

dan saling berbaur menjadi kunci untuk kekuatan komputer yang besar dalam 

kapasitas sebagai suatu mesin komunikasi (Carey dalam McQuail, 2011:43).  
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New media atau media baru disebut juga new media digital. Media digital 

adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai 

jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui 

jaringan berbasis kabel optic broadband, satelit dan sistem gelombang mikro 

(Flew, 2008:2-3). Ciri-ciri utama internet sebagai media adalah: a) Teknologi 

berbasis komputer; b) Karakteristiknya hibrida, tidak berdedikasi, fleksibel; c) 

Potensi interaktif; d) Fungsi publik dan privat; e) Peraturan yang tidak ketat; f) 

Kesalingterhubungan; g) Ada dimana-mana/tidak tergantung lokasi; h) Dapat 

diakses individu  sebagai komunikator; i) Media komunikasi massa dan pribadi.  

Melalui internet, surat kabar telah bisa diakses sebagai teks, dan pengguna 

bisa menjelajah kabar terbaru dari belahan dunia secara cepat. Salah satu konten 

yang sedang berkembang dan menjadi alasan menggunakan internet adalah 

adanya media sosial. A. Kaplan dan M. Haenaen memberikan pengertian bahwa 

media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis jaringan internet yang terbangun 

berdasarkan ideologi dengan teknologi web 2.0 yang menyediakan pembuatan dan 

pertukaran konten atau isi pesan di antara para penggunanya.  

Sedangkan beberapa hal yang membedakan antara media baru dengan 

media yang lama menurut Poster dalam McQuail (2011:151), antara lain:  

a. Tidak ada batasan percetakan dan modal dalam penyiaran bagi media baru 

yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara berbagai pihak yang banyak.  

b. Media baru dapat melakukan penerimaan secara serentak, segala perubahan 

beserta penyebarannya kembali kepada obyek-obyek budaya yang ada.  

c. Posisi penting dari suatu hubungan kewilayahan dan modernitas dapat 

terganggu dari kegiatan komunikasi melalui media baru.  
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d. Obyek global dapat tersedia secara instan.  

e. Jaringan mesin pemerintah dapat dimasukkan subyek modern. 

Media sosial merupakan suatu fitur berbasis website yang bisa membentuk 

jaringan serta membantu khalayak untuk berkomunikasi dalam suatu komunitas. 

Media sosial membantu khalayak untuk melaksanakan bermacam bentuk 

pertukaran informasi atau data, saling berkolaborasi dan saling mengenal satu 

sama lain baik dalam bentuk audio visual maupun tulisan visual. Contohnya 

adalah media sosial Facebook, Twitter, Blog, Forsquare, dan lain sebagainya 

(Puntoadi, 2011:1).  

1. Fungsi/Manfaat Media Sosial  

Media sosial bisa memberikan manfaat guna menentukan personal 

branding yang seseorang inginkan, mencari lingkungan atau komunitas yang 

tepat, belajar bagaiamana cara berkomunikasi, dalam rangka konsistensi serta 

sebagai bauran media. Pemasaran fantastik dihasilkan melalui media sosial: 

“khalayak tak menonton TV lagi, mereka menonton ponsel mereka” (Puntoadi, 

2011:19).  

Media sosial menyediakan peluang untuk berinteraksi dengan para 

konsumen secara lebih dekat lagi, bisa difungsikan atau dimanfaatkan sebagai 

sarana untuk membuat komunitas secara online. Media sosial bisa menjadi 

bagian dari strategi e-marketing secara keseluruhan yang dipadukan melalui 

media sosial yang lain, serta menjadi jalan untuk menemukan atau membentuk 

brand evangelist. Media sosial menyediakan kesempatan untuk memasuki 

berbagai macam komunitas yang sudah eksis sebelumnya dan menyediakan 
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peluang untuk memperoleh imbal-balik secara langsung (Puntoadi, 2011:21-

31). 

2. Iklan Internet  

Seiring dengan ditemukannya World Wide Web, sebuah sistem jaringan 

lebar (network-wide), peta periklanan mulai berubah (Morissan, 2010:246). 

Sosial media menjadi lebih mudah bagi kepentingan bisnis untuk menyebarkan 

informasi dan meraih pelanggan.  

3. Kekuatan Media Sosial 

Media sosial memiliki kelebihan untuk bookmarking, content and 

sharing, dan creating opinion. Menurut McQuail bahwa media sosial memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, di antaranya adalah:  

a. Interactivity, adalah kemampuan yang sifatnya interaktif yang tidak jauh 

berbeda dengan kemampuan interaktif pada komunikasi antar pribadi.   

b. Social presence (sociability), yakni memiliki peran yang besar dalam 

membangun sense of personal contact dengan peserta komunikasi yang lain.  

c. Media richness, yakni sebagai jembatan jika terjadi suatu ketidaksamaan 

kerangka referensi, mereduksi ambiguitas, menyediakan berbagai isyarat, 

serta lebih personal dan lebih peka.  

d. Autonomy, adalah menyediakan kebebasan yang tinggi bagi para 

penggunanya untuk mengontrol konten dan penggunaannya. Pengguna bisa 

bersikap independen kepada sumber komunikasi melalui media baru 

tersebut.   

e. Playfulness, artinya menjadi sarana hiburan dan pencarian kenikmatan atau 

kesenangan. 
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f. Privacy, yakni fasilitas yang dapat membikin peserta komunikasi 

memanfaatkan media dan kontennya sesuai dengan kebutuhannya.   

g. Personalization, yaitu memberikan penekanan terhadap konten atau isi 

pesan di dalam komunikasi dan pemanfaatannya. 

Menurut Purnama (2011:116) media sosial mempunyai beberapa 

karakteristik khusus, di antaranya:  

a. Jangkauan (reach): media sosial memiliki daya jangkauan dari yang skala 

kecil sampai dengan khalayak secara global.  

b. Aksesibilitas (accessibility): media sosial dapat lebih mudah diakses oleh 

khalayak umum dengan biaya yang relatif terjangkau. 

c. Penggunaan (usability): media sosial relatif mudah dioperasikan sebab tak 

membutuhkan suatu keahlian dan pelatihan tertentu.  

d. Aktualitas (immediacy): media sosial bisa memicu timbulnya berbagai 

respon dari khalayak dengan waktu yang lebih cepat.  

e. Tetap (permanence): media sosial bisa menggantikan komentar manual 

secara praktis atau mudah dalam menjalankan proses pengeditan. 

Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber 

(cyber) dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform dari media 

siber. Namun demikian, menurut Nasrullah (2015) media sosial memiliki 

karakter khusus, yaitu:  

1. Jaringan (network). Jaringan adalah infrasturktur yang menghubungkan 

antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan 

karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di 

dalamnya perpindahan data.  
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2. Informasi (informations). Informasi menjadi entitas penting di media sosial 

karena pengguna media sosial membuat kreativitas dari representasi 

identitasnya, membuat sutu konten, dan berinteraksi berdasarkan suatu 

informasi.  

3. Arsip (archive). Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter 

yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses 

kapanpun dan melalui perangkat apapun.  

4. Interaksi (interactivity). Media sosial membentuk jaringan antar pengguna 

yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut 

(follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna 

tersebut.  

5. Simulasi Sosial (simulation of society). Media sosial memiliki karakter 

sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. 

Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda 

dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.  

6. Konten oleh pengguna (user-generated content). Di media sosial konten 

sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. 

User-generated content merupakan relasi simbiosis dalam budaya media 

baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk 

berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana 

khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi 

pesan. 

Menurut Nasullah (2015) setidaknya ada enam kategori besar untuk 

melihat pembagian media sosial, yakni:  
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1. Media Jejaring Sosial (social networking)  

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling popular. Media 

ini merupakan sarana yang bias digunakan pengguna untuk melakukan 

hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial 

tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah 

setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna 

yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata 

(offline) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring 

sosial yang banyak digunakan adalah Facebook, Instagram, LinkedIn.  

2. Jurnal online (blog)  

Blog adalah media sosial yang menyediakan penggunanya guna 

meng-upload kegiatan sehari-hari, saling memberikan komentar dan sharing 

terkait tautan dari web lain, informasi penting, dan lain-lain. Blog pada 

awalnya adalah suatu bentuk dari situs pribadi yang mengandung 

sekumpulan tautan ke situs-situs yang lain yang dipandang menarik dan 

setiap harinya dilakukan pembaruan. Blog pada perkembangan selanjutnya 

menyediakan banyak jurnal atau semacam tulisan keseharian pribadi 

pemiliknya dan menyediakan kolom komentar yang dapat dikomentari oleh 

para pengguna lainnya. Secara mekanis, jenis media sosial ini dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu pemilik 

menggunakan nama domain sendiri seperti .com atau .net dan yang kedua 

dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, seperti 

blogspot atau wordpress.  
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3. Jurnal online sederhana atau microblog (micro-blogging)  

Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging merupakan 

jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan 

memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh microblogging 

yang paling banyak digunakan adalah Twitter.  

4. Media berbagi (media sharing)  

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, 

gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: Youtube, Flickr, 

Photobucket, atau snapfish.  

5. Penanda sosial (social bookmarking)  

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk 

mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita 

tertentu secara online. Beberapa situs sosial bookmarking yang popular 

adalah delicious.com, stumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk 

di Indonesia ada LintasMe.  

6. Media konten bersama atau wiki  

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari 

para penggunanya. Wiki ini hampir sama dengan kamus atau ensiklopedia, 

yang menyediakan kepada khalayak tentang pengertian, sejarah hingga 

rujukan buku atau tautan tentang sesuatu. Dalam prakteknya, penjelasan-

penjelasan itu berasak dari kontribusi para pengunjung atau khalayak. 

Artinya bahwa terdapat suatu kolaborasi atau kerjasama dari seluruh 

pengunjung dalam mengisi konten atau isi yang ada pada situs tersebut. 
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B. Macam-macam Komunikasi 

Pada dasarnya bentuk komunikasi terdiri dari berbagai macam, di antaranya 

sebagai berikut:  

1. Komunikasi massa  

Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang melalui suatu 

media massa (communicating with media), atau komunikasi yang dilakukan 

kepada khalayak luas (massa) dengan memanfaatkan sarana media massa. 

Media massa merupakan sarana atau alat dalam melakukan komunikasi 

massa. Contoh media massa yaitu televisi, yang menyediakan segala macam 

informasi kepada khalayak luas di antaranya berita, pendidikan, hiburan, dan 

lain sebagainya (Nurudin, 2003:3). 

2. Komunikasi organisasi  

Komunikasi organisasi adalah penyampaian dan penerimaan berbagai 

pesan yang mengandung informasi di dalam suatu kelompok organisasi baik 

kelompok formal maupun informal. Komunikasi organisasi akan semakin 

kompleks seiring dengan organisasi yang kian besar dan kompleks. 

Komunikasi akan relatif sederhana pada suatu organisasi yang hanya 

beranggotakan sebanyak tiga orang, namun komunikasi akan sangat 

kompleks jika organisasi tersebut telah beranggotakan sebanyak misalnya 

seribu orang (Vardiansyah, 2004:32).  

3. Komunikasi interpersonal 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang memerlukan 

pelaku atau personal dengan jumlah lebih dari satu orang. R.W. Pace 

menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi 
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yang terjadi secara langsung di antara dua individu atau lebih yang biasanya 

dalam bentuk tatap muka. Jadi, dapat dibilang bahwa komunikasi 

interpersonal merupajan komunikasi yang sering terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari antara dua orang atau lebih. Komunikasi dalam bentuk ini pun 

dilaksanakan guna berinteraksi dengan orang lain sehari-hari (Vardiansyah, 

2004:30). 

4. Komunikasi antar budaya  
  

Komunikasi antar budaya terjadi apabila suatu pesan yang harus 

dimengerti dihasilkan oleh anggota dari budaya tertentu untuk dikonsumsi 

oleh anggota dari budaya yang lain. Liliweri mendefinisikan komunikasi 

antar budaya sebagai interaksi antar personal dan dilakukan oleh beberapa 

orang yang memiliki latar belakang budaya yang tidak sama. Hampir semua 

definisi komunikasi antar budaya menyatakan bahwa komunikasi tersebut 

terjadi jika terdapat dua budaya yang berbeda dan kedua budaya yang berbeda 

tersebut sedang melakukan suatu proses komunikasi (Vardiansyah, 2004:31). 

 

C. Motif 

Menurut Davidoff (1991:4), motif atau motivasi dipakai untuk menunjukan 

suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan 

yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan 

tadi. Sedangkan Sardiman (2007:73), menyebutkan bahwa motif merupakan suatu 

daya upaya dari dalam diri yang dapat menggerakkan individu untuk berbuat 

sesuatu. Motif merupakan daya pendorong dari dalam diri seseorang untuk 

melaksanakan aktifitas-aktifitas tertentu guna tercapainya sesuatu yang dituju. 



17 
 

Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). 

Berdasarkan arti dari kata motif tersebut, maka motivasi bisa didefinisikan sebagai 

daya pendorong dalam diri individu yang sudah menjadi aktif. Motif menjadi aktif 

pada kondisi atau keadaan tertentu, utamanya jika kebutuhan untuk tercapainya 

tujuan dirasakan sangat atau mendesak. 

Kotler (2007) menjelaskan bahwa motif merupakan kebutuhan yang cukup 

mampu untuk mendorong seseorang bertindak. Loudon dan Bitta (1993:322) 

memberikan pengertian motif, yaitu “an inner state that mobilizes bodily energy 

and directs it in selectives fashion toward goals usually located in the external 

environment”. Pengertian tersebut menunjukkan adanya dua bagian utama, yaitu 

mekanisme yang dapat membangkitkan energi di dalam tubuh dan kekuatan yang 

memberikan arah atau tujuan terhadap energi itu. Bagian kesatu menghidupkan 

ketegangan dan keresahan namun tak mengarahkan dalam melepaskan energi 

tersebut. Adapun bagian kedua menekankan pada energi yang dihidupkan itu pada 

suatu tujuan di dalam lingkungan seseorang, contohnya seperti ketika individu 

merasa lapar, maka individu akan diarahkan untuk melakukan makan. 

Dari berbagai macam pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan 

atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan 

yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap 

tertentu. Motif adalah suatu pengertian yang mengarah pada semua penggerak, 

alasan, atau dorongan dalam diri seseorang yang menyebabkannya melakukan 

sesuatu. Segala tingkah laku individu pada hakikatnya memiliki motif. Tingkah 

laku tersebut disebut pula sebagai tingkah laku secara refleks dan terjadi secara 
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otomatis dan memiliki maksud-maksud tertentu meski maksud itu tidak selalu 

disadari oleh manusia. 

West & Turner (2010:337) menyebutkan bahwa motif meliputi motif 

kognitif, afektif, dan pelepasan ketegangan.  

1. Motif kognitif  

Motif kognitif terdiri dari kebutuhan untuk memperoleh informasi, 

pengetahuan, mengeksplorasi realitas, pengertian, pemahaman tentang 

lingkungan sekitar. Motif yang terkait dengan fungsi kognitif ini terdiri dari:  

a. Pencarian informasi mengenai kejadian dan keadaan yang terkait dengan 

lingkungan yang paling dekat, lingkungan masyarakat bahkan dunia.  

b. Pencarian mengenai bimbingan yang terkait dengan bermacam persoalan 

praktis, opini, dan segala hal yang terkait dengan penentuan suatu pilihan.  

c. Pembelajaran, dan pendidikan untuk diri sendiri. 

d. Mendapatkan perasaan damai lewat peningkatan pengetahuan dan 

informasi.  

2. Motif Afektif  

Kebutuhan yang berkenaan dengan upaya untuk memperkokoh 

pengalaman yang bersifat keindahan, kesenangan, emosional, atau estetika. 

Motif afektif memfokuskan pada aspek perasaan dan kebutuhan untuk 

memperoleh jenjang emosional tertentu. Suatu kebutuhan, keinginan dan hasrat 

yang telah terpenuhi bisa berganti menjadi suatu ketegangan pasca 

memperoleh jenjang tertentu yang memicu dorongan. Dorongan inilah yang 

akan menggerakkan individu untuk mewujudkan suatu perilaku. Hasil dari 

perilaku tersebut akan menyebabkan sebagian dari tujuan atau kebutuhan yang 
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akan diraih menjadi terpenuhi. Motif yang terkait dengan fungsi afektif 

tersebut terdiri dari: penyaluran perasaan atau emosi, penyaluran pada seni 

dalam bentuk gambar dan suara, serta mendapatkan kenikmatan jiwa secara 

estetis. 

3. Pelepasan ketegangan  

Kebutuhan yang berkaitan dengan hasrat seseorang untuk melarikan diri 

dari kenyataan, melepaskan ketegangan, dan kebutuhan akan hiburan. Orang 

dapat menggunakan media baru untuk melepaskan kepenatan. Motif yang 

berhubungan dengan fungsi ini, antara lain: melepaskan diri atau terpisah dari 

permasalahan, bersantai, dan mengisi waktu. 

Para individu memanfaatkan media massa karena digerakkan oleh berbagai 

motif tertentu yang pemuasannya dicarikan melalui media tertentu, sekecil apapun 

pemuasan yang dapat dipenuhi dari media tersebut. Berdasarkan berbagai motif 

yang menggerakkan individu dalam menggunakan media, maka akan tumbuh 

harapan yang pemuasannya dicarikan melalui media tersebut.   

A. Rubin dalam Morissan (2010:270) menemukan bahwa alasan atau 

motivasi orang menggunakan media dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah 

kategori yaitu untuk menghabiskan waktu, sebagai teman (companionship), 

memenuhi ketertarikan (excitement), pelarian, kesenangan, interaksi sosial, 

memperoleh informasi dan untuk mempelajari konten media tertentu.  

Snow dalam Tubbs (2001:212) menyatakan bahwa penggunaan media untuk 

menciptakan dan menjaga perilaku keseharian serta membantu menjaga irama dan 

suasana hati. Interaksi dengan media membutuhkan ritme dan tempo tersendiri 

sejauh individu menjadwalkan penggunaan media dalam kesehariannya. Sebagai 
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contoh, membaca Koran pada jam yang sama di pagi hari, selalu menyimak 

laporan cuaca di jam khusus dari siaran radio, dan secara teratur menonton 

tayangan favorit di televisi setiap hari minggu. Pada sebagian individu, kegiatan 

keseharian diatur oleh interaksinya dengan media. Sebagian individu 

memanfaatkan media guna mempermudah kegiatan non media. Pada kondisi ini, 

suasana hati yang diiringi ritme internal dan ritme medium berperan amat penting. 

Individu bisa membaca cerita misteri saat pergi berlibur, mendengarkan musik 

tatkala belajar, dan mendengarkan siaran acara talkshow saat mengendarai mobil. 

Menurut Snow bahwa jika interaksi dengan media bertambah, maka media 

menjelma jadi sumber utama dalam pengembangan ritme dan tempo pada diri 

individu dan seluruh khalayak (Tubbs, 2001:21).  

Penyebab penggunaan media terletak dalam lingkungan sosial atau 

psikologis yang dirasakan sebagai masalah dan media digunakan untuk 

menanggulangi masalah itu (pemuas kebutuhan). Sejumlah masalah dan 

kebutuhan khas yang berkaitan dengan informasi, hubungan sosial, hiburan, 

pembelajaran dan pembangunan sosial. Apabila penggunaan media hampir 

seluruhnya tidak selektif, maka ia tidak menyandang arti yang terkait pemakai dan 

dalam kadar apapun yang signifikan sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat 

pemecahan masalah (McQuail, 2011:217).  

Finn (1992) menyatakan bahwa motif seseorang menggunakan media dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu proaktif dan pasif. Pengguna proaktif 

akan akan menonton TV untuk mendapatkan informasi, sedangkan pengguna 

pasif menghidupkan televisi hanya sekedar untuk melihat-lihat saja. Pengguna 

media secara pasif hanya menjelaskan bahwa pengguna memulai pengalaman 
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menonton dengan motif tertentu yang ada dalam pikiran. Pengguna media harus 

memberikan perhatian kepada pesan media untuk dapat dipengaruhi, pilihan 

personal dan perbedaan individu merupakan pengaruh kuat untuk mengurangi 

efek media. Individu yang tidak memiliki inisiatif diri yang cukup kuat akan 

mudah dipengaruhi media. 

 

D. Motif Masyarakat Menggunakan Facebook dan Instagram 

Lasswell mengemukakan tiga fungsi utama media terhadap masyarakat 

untuk memahami mengapa individu menggunakan media (Morissan, 2010:83).  

1. Media berfungsi untuk memberitahu audien mengenai apa yang terjadi di 

sekitar mereka (surveying the environment).  

2. Melalui pandangan yang diberikan media terhadap berbagai hal yang terjadi, 

maka audien dapat memahami lingkungan sekitarnya secara lebih akurat 

(correlation of environmental parts).  

3. Pesan media berfungsi menyampaikan tradisi dan nilai-nilai sosial kepada 

generasi audien selanjutnya (transmit social norms and customs). Penyampaian 

warisan sosial ini, menurut Lasswell, merupakan fungsi media yang dinilai 

paling kuat. 

Sementara itu, McQuail (2011:72) membagi motif penggunaan media oleh 

individu ke dalam empat kelompok. Adapun pembagian tersebut adalah:  

1. Motif Informasi 

a. Pencarian berita mengenai kejadian dan keadaan yang terkait dengan 

lingkungan terdekat, masyarakat, dan dunia.  
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b. Pencarian bimbingan bermacam persoalan praktis, opini, dan berbagai hal 

yang terkait dengan penentuan suatu pilihan.  

c. Pemuasan rasa ingin tahu dan minat secara umum.  

d. Pembelajaran, pendidikan untuk diri sendiri. 

e. Mendapatkan perasaan damai lewat peningkatan pengetahuan dan 

informasi. 

2. Motif Identitas Pribadi   

a. Menemukan penunjang atas nilai-nilai pribadi.  

b. Menemukan model perilaku yang dapat ditiru.  

c. Mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai yang lain di dalam media 

sosial.  

d. Meningkatkan pemahaman mengenai diri sendiri.  

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial   

a. Mendapatkan pengetahuan mengenai situasi dan kondisi orang lain.  

b. Mengidentifikasikan diri melalui interaksi dengan orang lain dan 

meningkatkan sense of belong terhadap interaksi yang terjadi. 

c. Menemukan bahan percakapan untuk dipraktikkan di dunia nyata dan 

melakukan interaksi sosial dengan orang lain.  

d. Mendapatkan berbagai macam teman di dunia maya selain dari manusia di 

dunia nyata.  

e. Membantu menunjang peran sosial yang sedang disandang.  

f. Membantu menunjang diri untuk menghubungi sanak famili, teman-

teman, dan anggota masyarakat lainnya.  
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4. Motif Hiburan   

a. Melepaskan diri dari belitan berbagai macam permasalahan yang sedang 

dialami.  

b. Bersantai untuk relaksasi jiwa.  

c. Mendapatkan kenikmatan jiwa dan keindahan estetis (seni).  

d. Mengisi waktu luang atau waktu senggang. 

e. Penyaluran emosi baik positif maupun negatif di dunia maya.  

f. Membangkitkan gairah seks dari berbagai foto atau gambar yang tersedia 

bebas di dunia maya.  

 

E. Penelitian Terdahulu 

Kadir (2014) melakukan penelitian tentang motif remaja terhadap 

penggunaan situs jejaring Facebook pada siswa SMK Negeri 7 Samarinda. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif seluruh responden baik laki-laki 

maupun perempuan siswa SMK Negeri 7 Samarinda dalam menggunakan jejaring 

sosial Facebook. Peneliti menggunakan empat kategori motif, yaitu motif 

informasi, motif identitas pribadi, motif integrasi dan interaksi sosial, dan motif 

hiburan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode penelitian 

survei dan menentukan jumlah menggunakan rumus Yamane, maka menjadi 75 

sampel dari jumlah siswa populasi 312 siswa SMK Negeri 7 Samarinda sebagai 

sumber data, penyebaran kuesioner pada siswa kelas XII (duabelas) yang berusia 

16-18 tahun. Data dikumpulkan melalui buku-buku, referensi yang ada 

hubungannya dengan penulisan ini, penelitian lapangan. Teknik analisis data 

menggunakan distribusi frekuensi dengan menghitung frekuensi data tersebut 
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kemudian dipresentasekan dan juga menggunakan rumus mean (nilai rata-rata) 

untuk menarik kesimpulan dari keempat motif tersebut. Kesimpulan yang didapat 

dari penelitian yang menggunakan rumus mean untuk menghitung nilai rata-rata 

dapat diketahui bahwa dari keempat motif yang menjawab “Iya” yaitu motif 

informasi sebesar 72%, motif identitas pribadi sebesar 60%, motif integrasi dan 

interaksi sosial sebesar 86%, dan motif hiburan sebesar 84%. Keempat motif ini 

sangat berperan penting dalam diri remaja yang menjadi pendorong untuk 

menggunakan jejaring sosial Facebook sesuai dengan perkembangan jaman pada 

saat ini. Tetapi bila dibandingkan antara keempat motif tersebut, untuk 

keseluruhan responden maka motif integrasi dan interaksi sosial yang lebih 

berpengaruh dalam diri remaja dalam menggunakan Facebook. 

Puspitorini (2016) melakukan penelitian tentang motif dan kepuasan 

penggunaan Instagram (studi kesenjangan antara motif dan kepuasan penggunaan 

media sosial Instagram pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2013). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiwa UMS 

angkatan 2013, dengan sampel penelitian adalah 98 mahasiswa, dengan 

proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis kesenjangan discrepancy. 

ataupun status yang diunggah pengguna media sosial. Hasil penelitian 

menunjukkan tingkat kesenjangan antara motif dan kepuasan mahasiswa UMS 

penggunaan media sosial Instagram dilihat dari aspek informasi termasuk dalam 

kategori sedang dengan nilai kesenjangan sebesar 19%, aspek identitas pribadi 

termasuk dalam kategori sedang dengan nilai kesenjangan sebesar 16%, aspek 
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integrasi dan interaksi sosial termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai 

kesenjangan sebesar 16%, dan aspek hiburan termasuk dalam kategori rendah 

dengan nilai kesenjangan sebesar 22%. 

 

F. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual pada masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Motif Informasi  

Motif informasi meliputi kebutuhan untuk mendapatkan informasi, 

pengetahuan, eksplorasi realitas, pengertian, pemahaman tentang lingkungan 

sekitar. Motif informasi dalam penggunaan media oleh individu adalah: 

mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan terdekat, masyarakat, dan dunia; mencari bimbingan berbagai 

masalah praktis, pendapat, dan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan 

pilihan; memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum; belajar, pendidikan diri 

sendiri; dan memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan 

(McQuail, 2011:72). 

2. Motif Hiburan  

Motif hiburan menekankan pada aspek perasaan dan kebutuhan 

mencapai tingkat emosional tertentu. Motif hiburan terdiri dari: melepaskan 

diri dari permasalahan, bersantai, memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis, 

mengisi waktu, penyaluran emosi, dan membangkitkan gairah seks (McQuail, 

2011:72).  
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3. Motif Identitas Pribadi  

Motif identitas pribadi adalah motif untuk menunjukkan identitas 

pribadi pengguna media yang meliputi: menemukan penunjang nilai-nilai 

pribadi, menemukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan nilai-

nilai lain dalam media, dan meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri 

(McQuail, 2011:72).  

4. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

Motif integrasi dan interaksi sosial adalah motif untuk 

mengintegrasikan diri dan berinteraksi secara sosial di dunia maya yang 

meliputi: memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, 

mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki, 

menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial, memperoleh teman selain 

dari manusia, membantu menjalankan peran sosial, dan memungkinkan diri 

untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman, dan masyarakat (McQuail, 

2011:72). 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari motif menggunakan media sosial adalah 

dorongan kebutuhan yang menjadi alasan mahasiswa menggunakan media sosial 

Facebook dan Instagram.  

1. Motif informasi, yaitu dorongan dari dalam diri mahasiswa untuk memperoleh 

informasi, pengetahuan dan pemahaman serta untuk mencari hiburan atau 

pengalihan aktivitas dari rutinitas atau masalah sehari-hari melalui media sosial 
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Facebook dan Instagram. Motif kognitif di antaranya termasuk pula motif 

informasi. 

2. Motif hiburan, yaitu dorongan dari dalam diri mahasiswa untuk menunjukkan 

sisi emosional, pengalaman menyenangkan, atau estetis saat menggunakan 

media sosial Facebook dan Instagram. Motif afektif termasuk pula motif 

pelepasan ketegangan. 

3. Motif identitas pribadi, yaitu dorongan dari dalam diri mahasiswa memperkuat 

kredibilitas, rasa percaya diri, stabilitas dan status melalui media sosial 

Facebook dan Instagram. Kebutuhan ini berangkat dari hasrat mahasiswa untuk 

mempertahankan diri di lingkungannya.  

4. Motif integrasi dan interaksi sosial, yaitu dorongan dari dalam diri mahasiswa 

untuk memperkuat hubungan dengan keluarga, teman dan sebagainya melalui 

media sosial Facebook dan Instagram. Kebutuhan ini dikarenakan adanya 

kebutuhan manusia untuk diakui dan merasakan kasih sayang dari 

lingkungannya. 

 

 


