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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Kebutuhan Dasar Manusia 

Maslow (1993:43-57) mengungkapkan bahwa ada lima kebutuhan-

kebutuhan pokok manusia yaitu meliputi: 

a) Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis berkaitan dengan konsep homeostatis dan juga 

berkaitan dengan selera yang mana merupakan petunjuk yang efisien bagi 

kebutuhan maupun kekurangan dalam tubuh. 

b) Kebutuhan Akan Keselamatan 

Kebutuhan akan keselamatan meliputi keamanan, kemantapan, 

ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas dan kekalutan, 

kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, kekuatan pada diri 

pelindung, dan lain lain. 

c) Kebutuhan Akan Rasa Memiliki Dan Rasa Cinta 

Hubungan penuh kasih dengan orang pada umumnya yakni haus akan suatu 

tempat dalam kelompok atau keluarganya sehingga ia akan berikhtiar lebih 

keras untuk mencapai tujuan ini.  

d) Kebutuhan Harga Diri 

Kebutuhan akan harga diri ini dapat diklasifikasikan dalam dua perangkat 

yaitu pertama kebutuhan akan keinginan dan kekuatan, prestasi, kecukupan, 

keunggulan, dan kemampuan, kepercayaan pada diri sendiri dalam 
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menghadapi dunia serta kemerdekaan dan kebebasan. Kedua kebutuhan 

akan hasrat nama  baik atau gengsi, prestise (penghormatan dan penghargaan 

dari orang lain), status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, 

perhatian, arti penting, martabat atau apresiasi.  

e) Kebutuhan Akan Perwujudan Diri.  

Adanya kecenderungan untuk mewujudkan dirinya sesuai kemampuannya. 

Kecenderungan ini dapat diungkapkan sebagai keinginan untuk makin lama 

makin istimewa untuk menjadi apa saja menurut kemampuannya.  

Menurut King sebagai makhluk sosial manusia hidup bersama orang 

lain dan berinteraksi satu sama lain sehingga kebutuhan dasar manusia dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

a) kebutuhan akan informasi kesehatan 

b) kebutuhan akan pencegahan penyakit 

c) kebutuhan akan perawatan ketika sakit 

Menurut Rogers mengungkapkan bahwa manusia sebagai unit, artinya 

manusia merupakan satu kesatuan utuh serta memiliki sifat dan karakter yang 

berbeda dan manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan dan mempengaruhi 

satu sama lain. Sedangkan menurut Johnson memandang individu sebagai sistem 

perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas, baik dalam 

lingkungan internal maupun eksternal (Mubarak, 2008:4).  

Mubarak (2008:5) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan manusia meliputi penyakit, hubungan yang berarti, 

konsep diri, tahap perkembangan, dan struktur olahraga. Menurut Rotter 
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menjelaskan kebutuhan sebagai perilaku atas seperangkat perilaku yang dilihat 

orang dapat menggerakkan mereka kearah satu tujuan.  

Rotter dan Hochreich membagi kebutuhan dalam 6 kategori umum yaitu: 

a) Pengakuan Status  

Kebutuhan untuk diakui orang lain dan untuk mendapatkan status di mata 

orang lain.  

b) Dominansi 

Kebutuhan untuk mengendalikan perilaku orang lain, kebutuhan ini meliputi 

seperangkat perilaku yang terarah untuk mendapatkan kekuasaan atas hidup 

teman-teman, keluarga, kolega, atasan dan bawahan. 

c) Kemandirian 

Kebutuhan untuk bebas dari dominasi orang lain.  

d) Perlindungan- Ketergantungan 

Kategori ini meliputi kebutuhan untuk diperhatikan orang lain, untuk 

dilindungi dari dasar frustasi dan sesuatu yang menyakitkan, serta untuk 

memuaskan dari kebutuhan lainnya. 

e) Cinta dan Afeksi 

Kebutuhan untuk diterima oleh orang lain yang lebih dari sekedar pengakuan 

dan status untuk dapat memasukkan beberapa indikasi bahwa orang lain 

mempunyai perasaan positif yang penuh kasih sayang untuk mereka. 

f) Kenyamanan Fisik 

Kebutuhan ini meliputi perilaku yang diarahkan untuk mendapatkan 

makanan, kesehatan yang baik, dan keamanan fisik. Kebutuhan yang lain 
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dipelajari sebagai perkembangan dari kebutuhan untuk kesenangan, kontak 

fisik, dan kesejahteraan. (Feist dan Feist, 2010: 249-250) 

2.2 Informasi 

Dalam komunikasi antar manusia makna informasi yaitu sesuatu yang 

orang (pihak penerima) memperoleh sebagai pengetahuan baginya, bisa juga 

berarti sesuatu yang merupakan pengetahuan yang sebelumnya tidak atau belum 

diketahui oleh penerima (Achmad, 1990: 2). Dari asal pelahirannya, informasi 

adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau bisa juga berupa putusan-

putusan yang dibuat (Estabrook dalam Yusup dan Subekti, 2010: 1). Achmad 

(1990: 3) juga menjelaskan bahwa berita dibatasi sebagai informasi dalam arti 

sempit, dalam arti luas informasi adalah tiap rangsang dari lingkungan fisik dan 

sosial yang memberikan kesadaran tentang sesuatu yang ada, yang terjadi, dan 

atau sedang berlangsung disekitar individu. Informasi dapat dipahami dari dua 

dunia yang sering disebut dunia informasi yaitu informasi sebagai isi (content) 

yang mewakili pikiran, perasaan, dan perilaku manusia dalam simbol bahasa dan 

informasi sebagai material misalnya telpon, komputer, radio, televisi dan alat 

komunikasi lainnya. Berarti ada dua dunia informasi yakni dunia nonmaterial 

(spiritual) dan dunia informasi material (Liliweri, 2011: 840). 

Namun menurut Yusup dan Subekti (2010: 5) informasi dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu lisan dan terekam. Informasi terekam 

masih dibedakan yang tidak ilmiah dengan yang ilmiah. Informasi tidak ilmiah 

hanya berupa informasi biasa yang banyak tersedia dimana-mana seperti 

informasi yang dimuat di surat kabar, berita keluarga, dan iklan komersial yang 
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dipasang di berbagai media lainnya. Sedangkan informasi ilmiah adalah rekaman 

informasi yang dirancang secara khusus atau yang bisa dimanfaatkan untuk 

kepentingan ilmiah dan penelitian dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Informasi bisa hanya berupa kesan pikiran seseorang ataupun berupa data 

yang tersusun rapi dan terolah, dilihat dari pelahirannya informasi merupakan 

suatu fenomena yang diamati atau juga berupa putusan-putusan yang dibuat 

(Estabrook dalam Yusup dan Subekti, 2010: 1). Fungsi informasi yang utama 

yaitu sebagai data dan fakta yang sanggup membuktikan adanya suatu kebenaran 

sebagai penjelas dari hal sebelumnya yang masih diragukan, prediksi untuk 

perisitiwa yang akan terjadi di masa mendatang (Yusup dan Subekti, 2010: 11).  

Fritz Machlup sebagaimana dikutip Yudit (dalam Liliweri, 2011: 840), 

informasi tidak sekedar sesuatu yang menerangkan sesuatu. Informasi 

mengandung makna didalamnya terdapat karakteristik seperti properti, 

fungsi,unsur, koneksi dan dimensi. Tidak dapat mengatakan segala sesuatu yang 

diketahui dari suatu fakta adalah informasi, meskipun harus memahami 

maknanya, fakta tidaklah berdiri sendiri, fakta menghasilkan data, berarti data 

tak harus dianggap kecuali informasi yang berisi pengetahuan dan kebajikan.  

Wilbur Schramm (dalam Liliweri, 2011: 840-841) menyebutkan 

perbedaan peranan informasi dalam masyarakat dunia yaitu : 

a) The watchman role : peranan informasi sebagai penjaga keamanan 

masyarakat. Artinya akses terhadap informasi yang baik dan benar dapat 

memelihara keamanan masyarakat termasuk peranan menjamin hak 



 

16 
 

masyarakat untuk mengetahui perkembangan lingkungan dan dunianaya, 

peranan ini dimainkan oleh media massa. 

b) The police role : peranan informasi sebagai basis bagi penetapan 

kebijakan pembangunan dan pengembangan masyarakat, pada umumnya 

peranan ini dipegang oleh pemerintah dan sebagainya dialihkan kepada 

pengelola media massa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. 

c) The teacher role  : peranan informasi yang diemban oleh institusi sosial 

dan kultural masyarakat, institusi sosial menjadikan informasi sebagai guru 

yang mendidik dan mengajarkan kebajikan kepada masyarakat. 

Sifat ingin tahu dalam diri manusia adalah usaha untuk 

menghubungkan unsur-unsur yang bersifat informasi yang bersumber dari 

kebutuhan yang lebih mendasar untuk membangun penguasaan kognitif 

seseorang pada lingkungannya (Katz, Blumler et al dalam Achmad, 

1990:6) 

2.3 Kebutuhan Informasi 

Menurut Derr (dalam Fatmawati, 2015: 4) kebutuhan informasi 

merupakan hubungan antara informasi dan tujuan informasi seseorang, 

dimana ada suatu tujuan yang memerlukan informasi tertentu untuk 

mencapainya.  Menurut Guha (dalam Fatmawati, 2015: 7-8) mengatakan 

jenis kebutuhan terhadap informasi yaitu: 

1. Pendekatan kebutuhan mutakhir 
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Pendekatan kepada kebutuhan pemustaka sifatnya mutakhir 

sehingga memerlukan interaksi yang sifatnya konstan antara 

pemustaka dan sistem informasi. 

2. Pendekatan kebutuhan sehari-hari 

Dilakukan dalam jangka waktu yang rutin sehingga informasi 

yang dibutuhkan pemustaka merupakan informasi sehari-hari 

yang dibutuhkan oleh pemustaka. 

3. Pendekatan hubungan mendalam 

Pemustaka mempunyai ketergantungan yang tinggi pada 

informasi yang dibutuhkan karena sifatnya relevan,spesifik,dan 

lengkap sehingga menunjang kebutuhan pemustaka. 

4. Pendekatan hubungan yang ringkas dan lengkap 

Pendekatan akan informasi yang ringkas,lengkap mengenai 

perkembangan terakhir suatu subyek yang diperlukan dan hal-hal 

sifatnya relevan mencakup informasi yang menampilkan 

sumbernya, rujukan terpercaya, informasi yang menyajikan 

gambar maupun gaya bahasa yang menarik minat pemustaka. 

McGuire menjelaskan dua motif yang berkaitan dengan gratifikasi media 

yaitu pertama motif kognitif dimana menekankan kebutuhan manusia akan 

informasi dan kebutuhan untuk mencapai ideasional tertentu. Sedangkan motif 

afektif menekankan aspek perasaan dan kebutuhan mencapai tingkat emosional 
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tertentu. Pada motif kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan menurut 

McGuire (dalam Rakhmat, 2002: 209), menyebut ada 4 teori yaitu: 

1. Teori konsistensi 

Menekankan kebutuhan individu untuk memelihara orientasi eksternal 

pada lingkungan. 

2. Teori atribusi 

Proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain 

dengan melihat pada perilakunya yang tampak (Baron dan Byrne 

(dalam Rakhmat, 2002: 93). 

3. Teori kategorisasi 

Menjelaskan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia 

berdasar kategori internal dalam diri kita.  

4. Teori objektifikasi 

Menjelaskan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia 

berdasar hal-hal eksternal. 

Pada motif afektif berorientasi pada pemeliharaan kestabilitas psikologis, 

McGuire (dalam Rakhmat, 2002: 213-214) menjelaskan ada 4 yaitu : 

1. Teori reduksi 

Memandang manusia sebagai sistem tegangan dan memperoleh 

kepuasan pada pengurangan ketegangan 

2. Teori ekspresif 
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Seseorang memperoleh kepuasan dalam mengungkapkan konsistensi 

diri, menampakkan perasaan dan keyakinannya. 

3. Teori ego-defensif 

Dalam hidup beranggapan bahwa dalam hidup ini kita 

mengembangkan citra diri yang tertentu dan kita berusaha untuk 

mempertahankan citra diri ini serta berusaha hidup sesuai dengan diri 

dan dunia kita. 

4. Teori peneguhan  

Memandang bahwa orang dalam situasi tertentu akan bertingkah laku 

dengan suatu cara yang membawanya kepada ganjaran seperti yang 

telah dialaminya pada waktu lalu.  

Bukan hanya informasi yang dibutuhkan orang namun banyak variasinya 

seperti yang diperlihatkan oleh teori kebutuhan berangkai dari Maslow 

(Krech,et al dalam Yusup dan Subekti,2010: 81) dimulai dari tahapan paling 

dasar hingga yang paling tinggi yaitu: 

a) Kebutuhan fisiologis misalnya lapar atau haus 

b) Kebutuhan rasa aman misalnya aman dari gangguan ancaman 

c) Kebutuhan akan rasa cinta yang dimiliki 

d) Kebutuhan akan harga diri seperti rasa prestise, respek pribadi, 

keberhasilan 

e) Kebutuhan akan aktualisasi diri seperti hasrat berdiri sendiri 
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Dikaitkan dengan lingkungan yang mendorong timbulnya kebutuhan 

berkaitan dengan seseorang yang dihadapkan berbagai media penampung 

informasi (sumber-sumber informasi) maka banyak kebutuhan yang 

dikemukakan seperti usulan Katz et al (dalam Yusup dan Subekti, 2010: 82-

83) yaitu: 

a) Kebutuhan Kognitif 

Berkaitan erat dengan kebutuhan memperkuat atau menambah 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman akan lingkungannya. 

Kebutuhan ini didasarkan hasrat memahami dan menguasai 

lingkungannya. Achmad (1990: 6) menyebutkan bahwa unsur-unsur 

kognisi melibatkan penginderaan, persepsi, perhatian, memori, dan 

berpikir. 

b) Kebutuhan Afektif 

Dikaitan penguatan estetis, hal yang dapat menyenangkan dan 

pengalaman-pengalaman emosional. Media bentuk cetak atau elektronik 

sering dijadikan alat mengejar kesenangan dan hiburan. 

c) Kebutuhan Integrasi Personal (personal integrative needs) 

Dikaitkan dengan kredibilitas, stablitas, status individu, kepercayaan. 

Kebutuhan berasal dari hasrat seseorang mencari harga diri.  

d) Kebutuhan Integrasi Sosial (social integrative needs) 



 

21 
 

Dikaitkan penguatan hubungan keluarga, orang lain dunia, teman. 

Kebutuhan didasari hasrat seseorang bergabung atau berkelompok 

dengan orang lain.   

e) Kebutuhan berkhayal (escapist needs) 

Kebutuhan-kebutuhan untuk melepaskan ketegangan, melarikan diri, dan 

hasrat untuk mencari hiburan atau pengalihan. 

 Memang setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian 

kehidupan. Krech, et al (dalam Yusup dan Subketi, 2010:89) mengatakan 

karena adanya kebutuhan memecahkan masalah-masalah sosial maka 

seseorang termotivasi mencari tambahan pengetahuan melalui membaca 

berbagai media bahan bacaan yang sebagian besar tersedia di perpustakaan.  

Achmad (1990: 30) menjelaskan alasan manusia menginginkan informasi 

tentang perkembangan lingkungan maupun hal baru yang ada disekitarnya 

yaitu karena: 

a) motif penjelajahan lingkungan (curiosity) dengan tujuan 

confirmation, clarification, extension, canalization 

b) motif-motif keseimbangan emosional 

c) karena informasi dapat merangsang kompetisi dan mempertajam 

konflik diantara motif-motif yang melahirkan ketegangan. 

Individu akan mencari informasi guna menambah ilmu pengetahuan 

melalui informasi baru dalam proses pengembangan diri. Sumber informasi 

tersebut digunakan sebagai media berinteraksi atau berkomunikasi. 

Kebutuhan-kebutuhan yang dipusatkan dalam pengembangan diri 
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dikemukakan oleh Katz, et al (dalam Yusup dan Subekti, 2010: 91-96) sama 

dengan informasi kebutuhan kognitif yaitu meliputi kebutuhan kognitif itu 

sendiri, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan integrasi 

social, dan kebutuhan berkhayal. 

2.4 New Media 

Setiawan (2013:361) menjelaskan bahwa media baru atau New Media 

adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, 

atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. New 

media atau media digital menurut Biagi (2010: 231) yaitu semua media 

komunikasi yang muncul dengan mengkombinasikan teks, grafik, suara, dan 

video menggunakan teknologi komputer. Media digital yang kompatibel berarti 

mereka dapat berfungsi dengan baik satu sama lain untuk pertukaran data seperti 

teks, gambar, suara, video.  Media baru dikelompokan menjadi empat bagian 

menurut McQuail (2011: 156-157) yaitu: 

a. Media Komunikasi Interpersonal/ Antar Pribadi  

Seperti telfon, handphone, e-mail. Konten bersifat pribadi dan 

mudah dihapus dan hubungan tercipta dikuatkan lebih penting 

daripada informasi yang disampaikan.  

b. Media Bermain Interaktif  

Seperti komputer, videogame, permainan dalam internet. 

Inovasinya terletak pada interaktivitas dan dominasi kepuasan 

proses atau penggunaan.  

c. Media Pencarian Informasi 
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Berupa portal/search engine pada internet. Dianggap sebagai 

perpustakaan dan sumber data yang ukuran aktualitas dan 

aksesibilitasnya belum pernah ada sebelumnya.  

d. Media Partisipasi Kolektif  

Penggunaan informasi untuk berbagi dan pertukaran informasi, 

pendapat, pengalaman dan menjalin melalui computer dimana 

penggunanya tidak hanya untuk alat namun juga dapat 

menimbulkan afeksi dan emosional. 

Teknologi komunikasi menurut Rogers (dalam Noegroho, 2010: 11) 

adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasional yang 

mengandung nilai-nilai sosial, memungkinkan setiap individu  mengolah dan 

saling bertukar informasi dengan individu lain. Teknologi komunikasi 

menjangkau pancaindera manusia seperti penciuman, sentuhan, pendengaran, 

penglihatan dan rasa. Bahkan teknologi komunikasi dapat membawa seseorang 

individu melintasi batas ruang dan waktu serta mendapatkan informasi yang tidak 

didapat sebelumnya (McLuhan dalam Noegroho, 2010: 4). 

Perbedaan media baru dari media lama yaitu mengabaikan adanya batasan 

percetakan dan model penyiaran dengan terjadinya percakapan antar banyak 

pihak, memungkinkan penerimaan secara stimultan, perubahan dan penyebaran 

kembali objek budaya, mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya, 

dari hubungan kewilayahan dan modernitas, menyediakan kontak global secara 

instan, memasukkan subjek modern/ akhir modern ke dalam mesin aparat yang 

berjaringan (McQuail, 2011: 151).  



 

24 
 

  Karakteristik kunci membedakan media lama dengan media baru dari 

perspektif pengguna menurut McQuail (2011: 157) yaitu: 

1. Interaktivitas (interactivity) 

Ditunjukkan oleh rasio respons atau inisiatif dari sudut pandang 

pengguna terhadap penawaran sumber atau pengirim 

2. Kehadiran Sosial (sosiabilitas) 

Dialami oleh pengguna berarti kontak personal dengan orang lain 

dapat dimunculkan oleh pengguna media  

3. Kekayaan Media (media richness) 

Jangkauan dimana media dapat menjembatani kerangka referensi 

yang berbeda, mengurangi ambiguitas, memberikan lebih banyak 

petunjukmelibatkan lebih banyak indra dan lebih personal.  

4. Otonomi (autonomy) 

Derajat dimana seorang pengguna merasakan kendali atas konten 

dan penggunaan, mandiri dari sumber.  

5. Unsur Bermain-Main (playfulness) 

Kegunaan untuk hiburan dan kesenangan, sebagai lawan dari sifat 

fungsi dan alat. 

6. Privasi (privacy) 

Berhubungan dengan kegunaan media dan /atau konten tertentu 

7. Personalisasi (personalization) 

Derajat dimana konten dan penggunaan menjadi personal dan unik. 
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2.5 Internet 

Menurut Reddick dan King (dalam Yusup dan Subekti, 2010: 55) internet 

didefinisikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling 

hubungan antar jaringan-jaringan komputer sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan komputer saling berkomunikasi satu sama lain. Menurut 

Bland,et al (2001: 32) internet merupakan sistem hubungan jarak jauh dari 

berbagai jaringan komputer, yang dihubungkan melalui modern dan jalur 

telepon. Internet merupakan jaringan dari ribuan komputer yang menjangkau 

jutaa orang diseluruh dunia (LaQuey dalam Yusup dan Subekti, 2010: 54). 

Jaringan internet dapat menghubungkan dan memuat berbagai macam website 

yang berkaitan dengan informasi yang bersifat umum maupun bersifat 

pendidikan.  

Internet sebenarnya merupakan kombinasi dari ribuan jaringan komputer 

yang mengirim dan menerima data dari seluruh dunia, kepentingan bersaing 

bergabung bersama-sama dengan tujuan sama, tidak ada pemilik umum 

(Biagi,2010: 231). Internet menggabungkan radio, televisi, dan film lalu 

menyebarkannya melalui teknologi tekan (push) (McQuail, 2011: 151). Sebagian 

internet dilengkapi alat bantu dalam penelusuran informasi yaitu mesin pencarian 

(search engine)/ kotak pencarian. Alat tersebut berfungsi untuk membantu siapa 

saja dalam melakukan pencarian dan penelusuran informasi melalui web. Mesin 

pencarian dalam internet seperti google, yahoo.  

Sus Ahmad Joing (dalam Yusup dan Subekti, 2010: 57-60) 

mengemukakan keunggulan dari media internet antara lain sebagai berikut: 
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a) Mudah 

Internet menyajikan kemudahan kepada user untuk 

mengoperasikannya. user hanya cukup klik tombol (sesuai 

kebutuhan dan berbagai aplikasi telah dapat dijalankan). 

Keseluruhan waktu yang digunakan hanya dalam hitungan detik 

saja.  

b) Cepat Dan Tepat 

Pengiriman melalui media internet dapat dilakukan dengan cepat 

karena langsung dikirim dari komputer sehingga langsung dikirim 

dalam bentuk pulsa-pulsa (data). Begitu pula dalam ketepatan 

pengiriman sangat sensitive karena tidak mungkin ada dua pemilik 

alamat yang sama sehingga server akan memberitahu alamat yang 

dituju tidak terdaftar. Sehingga kecil kemungkinan akan terjadi 

kesalahan sasaran alamat.  

c) Kapasitas 

Adanya freespace dalam mailbox yang disiapkan bagi tiap user oleh 

tiap website tidak sama. Namun, freespace ini sangatlah 

menguntungkan dibandingkan dengan penggunaan pengiriman 

melalui facesmile.  

d) Kerahasiaan 

Setiap user yang terdaftar untuk menjadi pelanggan internet akan 

mendapatkan fasilitas password baik untuk mengakses internet 

maupun diprogram untuk mengoperasikan komputernya. Sehingga 
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pihak lain tidak akan dapat membuka apabila tidak mengetahui 

password-nya (password dirahasiakan oleh pemilik alamat).  

e) Efisien dan Efektif 

Salah satu contoh penggunaan internet terbilang efektif dan efisien 

yaitu dibandingkan dengan pemakaian pulsa oleh peralatan faks 

yang dipengaruhi oleh jarak. Selain waktu pengiriman yang lama 

harga pun tergantung dari jarak pengiriman. Sehingga waktu dan 

biaya yang digunakan dalam penggunaan internet lebih sedikit.  

f) Teknologi Informasi Telah Membuka Mata Dunia Akan Sebuah 

Dunia Baru   

Perkembangan teknologi internet mengubah pola interaksi 

masyarakat yaitu interaksi bisnis, ekonomi, social, dan budaya. Hadirnya 

internet menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan terutama 

sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana mendapatkan berbagai 

informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha 

atau lembaga lainnya. Enochsson (dalam Yusup dan Subekti, 2010: 97-98) 

dalam papernya berjudul The development of children’s web searching skills 

mengemukakan bahwa ada beberapa hasil dalam proses pengembangan diri 

melalui internet yaitu mendapatkan beberapa keahlian dasar yaitu : 

a) Penguasaan Bahasa Asing (language) 

Layanan yang digunakan dalam jaringan internet menggunakan 

bahasa inggris sehingga dalam menggunakan internet mau tidak 

mau user harus menguasai bahasa inggris.  
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b) Pengetahuan Tentang Teknologi (knowledge about the technology) 

Internet merupakan teknologi komunikasi yang canggih karena user 

dapat berkomunikasi dengan berbagai orang di berbagai wilayah.  

c) Pengetahuan Tentang Cara Mencari Informasi Yang Bervariasi 

(knowledge about different ways of information seeking) 

Dalam internet informasi yang tersimpan sangat banyak namun 

tidak semua data yang ada diperlukan seperti data bersifat 

kekerasan, porno, rasisme. 

d) Pengetahuan Bagaimana Search Engine Bekerja (how search 

engine work) 

User mampu mencari informasi yang diperlukan melalui kata kunci 

agar informasi yang ditampilkan dapat dibatasi dan menjurus 

2.6 Fungsi Media dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Politik 

Nimmo (2011: 8) mengatakan bahwa definisi politik adalah siapa 

memperoleh apa, kapan dan bagaimana, pembagian nilai-nilai oleh yang 

berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh, tindakan yang 

diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari 

semua pandangan beragam itu ada penyesuaian umum bahwa politik mencakup 

sesuatu yang dilakukan orang, politik adalah kegiatan dan ia adalah kegiatan 

yang dibedakan dari kegiatan lain. Menurut Subiakto dan Ida (2012: 18) 

mengatakan bahwa politik juga seperti komunikasi yang merupakan suatu 

tindakan yang melibatkan pembicaraan. Dalam hal ini bukan sekedar 



 

29 
 

pembicaraan dalam arti sempit tetapi dalam arti luas baik bersifat verbal (lisan 

atau tulisan) maupun non verbal (berbagai gerak, isyarat, maupun tindakan). 

Ilmuan politik Mark Roelofs (dalam Subiakto dan Ida, 2012: 18) 

menyatakan: “politic is talk” atau lebih tepatnya kegiatan politik adalah 

berbicara, tetapi politik tidak sekedar pembicaraan dan tidak semua 

pembicaraan adalah politik tetapi hakikat pengalaman politik dan kondisi 

dasarnya ialah aktivitas komunikasi antar manusia. Menurut Soyomukti (2013: 

17) politik berkenaan dengan kekuasaan (power), kewenangan (authority), 

ketaatan atau ketertiban (order).   

Soyomukti (2013: 68) mengatakan bahwa setiap pesan dan informasi 

berkaitan dengan politik dan kekuasaan merupakan pesan politik dalam 

komunikasi politik. Pesan merupakan informasi ide atau pengetahuan yang 

disampaikan melalui proses komunikasi. Pesan politik menurut Cangara (2009: 

37) yaitu pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-

terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung 

bobot politik. Mark Roelofs (dalam Wahid, 2018:21) bahwa politik adalah 

pembicaraan, sedangkan kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara. 

Pembicaraan politik menurut Wahid (2018: 22) merupakan pesan politik yang 

bisa disampaikan dalam beragam bentuk: berita, informasi, iklan, gambar dan 

lain-lain.  Pesan komunikasi merupakan suatu proses yang terpusat pada pesan 

yang berbentuk informasi dalam beragam kemasan (Littlejohn dalam Wahid, 

2018: 30) 



 

30 
 

Tabel 2.1 

Pesan Politik 

 Pesan Pragmatis Pesan Ideologis 

Isi Pesan Tindakan sesaat Tindakan jangka panjang 

Metode - Komunikasi massa 

(baliho, iklan tv, dll) 

- Berjarak 

- Terbitan berkala 

- Tatap muka 

 

Model Komunikasi Lebih banyak dengan komunikasi 

massa melalui media massa dan 

alat peraga (TV, terbitan, 

spanduk, baliho) 

Komunikasi interpersonal 

dengan komunikasi langsung 

Waktu proses 

komunikasi dan 

timbal balik 

Lambat Cepat 

Media TV,radio, koran Rapat akbar,pertemuan/rapat 

umum, pendidikan/ kursus 

politik 

Tindakan 

menyampaikan 

pesan 

Iklan partai politik dan calon 

kepala daerah atau calon presiden, 

pers release, konferensi pers 

Aksi massa (demonstrasi, 

rally) 

Efek Tidak kuat Kuat karena melibatkan 

perasaan 

Jenis khalayak Khalayak pragmatis Khalayak ideologis 

Sumber : Soyomukti (2013: 68) 
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Soyomukti (2013: 69) mengatakan pesan adalah isi yang ingin disampaikan 

yang diharapkan akan dipahami oleh penerima pesan dan membuat mereka 

melakukan sejenis tindakan politik. Jenis pesan politik terbagi menjadi dua 

jenis: 

1. Pesan praktis atau pragmatis 

Merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator ada komunikan agar 

melakukan tindakan yang berguna untuk kepentingan politik sesaat misalnya 

mengajak masyarakat memilih dirinya atau partainya dalam pemilu.  

2. Pesan ideologis 

Pesan berisi pemahaman dan informasi tentang cita-cita politik dalam 

membentuk kehidupan ekonomi dan hubungan politik yang lebih baik. 

Keuntungan pesan ini berguna bagi proses penyadaran politik dan 

memungkinkan munculnya partisipasi politik aktif dari masyarakat.pesan 

ideologs biasanya digunakan pada organisasi yang mempunyai ideologis kuat.  

 Pesan politik menurut Dan Nimmo (dalam Wahid: 2018, 37) dibagi ke 

beberapa jenis pesan politik yaitu: 

1. Retorika 

Penggunaan seni berbahasa untuk berkomunikasi secara persuasif dan 

efektif. Dapat juga diartikan sebagai bentuk komunikasi antarpersonal, 

komunikasi kelompok atau publik. Tujuannya untuk memengaruhi lawan 

bicara demi menyamakan persepsi dengan komunikator. 

2. Iklan Politik 
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Hampir sama dengan tujuan komersial yaitu memperkenalkan sesuatu 

agar khalayak mau mengonsumsi/memilih produk tersebut (parpol). Inti 

iklan politik mendapatkan suara sebanyak banyaknya demi kepentingan 

parpol sendiri. 

3. Propaganda 

Salah satu bentuk komunikasi yang paling ekstrim dalam dunia politik 

karena pesan disampaikan secara terus menerus demi menciptakan sebuah 

opini publik yang baru dan diharapkan menjadi kuat.  

Grabiel A. Almond (dalam Haryanto, 1982: 36) mengatakan bahwa 

sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan 

pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan 

sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan 

keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Dennis Kavanagh 

(dalam Haryanto, 1982: 37) mengatakan bahwa sosialisasi politik merupakan 

suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan 

pandangannya tentang politik. Untuk dapat menyampaikan nilai, sikap, 

pandangan atau keyakinan poliik diperlukan agen atau sarana. Menurut 

Almond (dalam Haryanto, 1982: 39) terdapat 6 macam sarana atau agen 

sosialisasi politik yaitu: 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling awal dijumpai oleh 

individu. Bila dihubungkan dengan pendapat Almond yang menyatakan 

bahwa sosialisasi politik dapat mengambil bentuk langsung maupun tidak 
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langsung maka keluarga merupakan sarana sosialisasi politik yang 

sifatnya tidak langsung.  

b. Sekolah 

Sekolah memberikan kesadaran kepada kaum muda tentang pentingnya 

hidup bernegara dan meningkatkan rasa setia terhadap negara dengan 

memberikan pengetahuan tentang sejarah perjuangan bangsa. Selain 

memberikan pandangan-pandangan konkrit tentang lembaga politik dan 

hubungan politik, sekolah juga merupakan saluran yang mewariskan 

nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat. 

c. Kelompok bergaul atau bermain 

Didalam kelompok bergaul, seorang individu akan melakukan suatu 

tindakan karena teman di kelompoknya melakukan tindakan itu seperti 

bila seorang individu akan tertarik masuk tentara karena teman-teman 

dalam kelompok sebagian masuk menjadi tentara. Demikian pula seorang 

individu akan tertarik pada masalah politik. Hal ini sebagai usaha agar ia 

tetap dapat diterima oleh anggota lainnya didalam kelompok. 

d. Pekerjaan 

Organisasi yang dibentuk atas dasar pekerjaan dapat berfungsi sebagai 

saluran informasi yang menyangkut masalah politik. Organisasi ini 

berfungsi sebagai penyuluh bagi anggotanya di bidang politik. Demikian 

organisasi secara tidak langsung memberikan pelajaran atau pengetahuan 

kepada anggota tentang cara hidup dalam suatu organisasi dan hal seperti 
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ini gilirannya akan mempunyai pengaruh bagi yang bersangkutan apabila 

terjun ke gelanggang politik.  

e. Media massa 

Surat kabar, majalah, radio, televisi memegang peran penting. Melalui 

media massa masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai politik. 

Peristiwa di panggung politik dapat dengan cepat diketahui oleh 

masyarakat melalui media massa. 

f. Kontak-kontak politik langsung  

Pandangan terhadap politik yang ditanamkan keluarga,sekolah bila 

seorang warga negara diabaikan partainya, ditipu, tidak mendapatkan 

pertolongan maka pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin 

berubah. Partai politik, kampanye, krisis politik luar negri atau badan 

pemerintah dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan untuk tunduk 

pada hukum. 

Haryanto (1982: 38) menyatakan bahwa sosialisasi politik yang langsung 

adalah dengan menunjukan pada proses dimana hal-hal yang disampaikan pada 

generasi berikutnya berwujud nilai-nilai, informasi-informasi, sikap – sikap, 

pandangan – pandangan, keyakinan – keyakinan mengenai politik secara 

eksplisit. 

Kebutuhan akan informasi politik membuat media online berusaha 

memenuhi kebutuhan tersebut hingga media tunduk pada politik demi 

memuaskan kebutuhan masyarakat (Nasution, 2016: 77). Dalam mencari 
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kebutuhan informasi politik ini bisa mencari melalui internet dimana jaringan 

internet dapat menghubungkan dan memuat berbagai macam website yang 

berkaitan dengan informasi yang bersifat umum maupun bersifat pendidikan 

sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan informasi politik ini 

terjadi dimana seseorang merasa ada kekosongan pengetahuan atau informasi 

akibat desakan informasi yang semakin berkembang atau hanya sekedar ingin 

tahu. Dengan kekosongan tersebut maka perlu dipenuhi dengan informasi baru 

sesuai kebutuhan masyarakat.  

Alexis (dalam Nurudin, 2007: 65) menyebutkan bahwa fungsi dari media 

salah satunya adalah memberi informasi, meskipun tidak secara langsung 

menyebutkan bahwa hal tersebut fungsi dari media melainkan tujuan dari 

komunikator, namun komunikator dalam hal ini yang dimaksud adalah kelompok 

orang atau media massa. Selain itu juga disebutkan tujuan lainnya adalah 

menyenangkan atau memuaskan kebutuhan komunikan.  

De Vito (dalam Winarni, 2003:46) menyebutkan bahwa salah satu fungsi 

dari komunikasi massa adalah menginformasikan dimana artinya media 

memberikan informasi kepada khalayaknya, sebagian besar informasi diperoleh 

melalui media termasuk informasi politik. Komunikasi massa sendiri merupakan 

segala bentuk komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak maupun 

elektronik. 

Soetaminah (dalam Ati, et al. 2017: 7) menyebutkan jenis informasi 

berdasarkan kegiatan manusia salah satunya Informasi untuk kegiatan politik 
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dimana artinya dalam hal ini segala informasi digunakan oleh para politikus 

dalam melakukan kegiatan politiknya. Selain itu juga ada perbedaan jenis 

informasi sesuai kegiatan manusia yaitu: 

1. Informasi untuk kegiatan pemerintahan  

Digunakan pejabat untuk menyusun rencana, membuat keputusan dan 

kebijakan pemerintah. 

2. Informasi untuk kegiatan sosial 

Digunakan oleh pemerintah untuk menyusun rencana-rencana, membuat 

keputusan dan kebijakan serta menetukan program kerja seperti 

kesehatan,pendidikan. 

3. Informasi untuk dunia usaha 

Informasi seperti pemupukan modal usaha melalui pinjaman bank, investasi, 

lokasi pabrik, berbagai macam hal terkait produksi. 

4. Informasi untuk kegiatan militer 

Diperlukan oleh pejabat militer agar selalu mengikuti informasi kemiliteran 

yang meliputi perubahan sistem persenjataan,perubahan sistem logistik,dan 

pembinaan pasukan. 

5. Informasi untuk penelitian 

Digunakan agar menghindari duplikasi penelitian dan peneliti perlu mengetahui 

dari mana sumber-sumber informasi diperoleh misalnya jurnal baik cetak atau 

online. 

6. Informasi untuk pengajar 
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Baik guru maupun dosen untuk menambah pengetahuan, memperluas 

cakrawala pengetahuan bisa dari buku, majalah atau hasil penelitian baik cetak 

maupun elektronik. 

7. Informasi untuk tenaga lapangan 

Membutuhkan informasi yang praktis dan mudah seperti penyuluh kesehatan 

maupun penyuluh pertanian. 

8. Informasi untuk kebutuhan individu 

Informasi yang dibutuhkan sesuai dengan statusnya di masyarakat, 

pendidikannya dan kegiatannya. 

9. Informasi untuk pelajar dan mahasiswa 

Informasi yang dibutuhkan guna mengembangkan dan menambah 

pengetahuannya. 

Sasmita (2011: 217) juga menjelaskan berdasar undang-undang nomor 14 

tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan informasi 

sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung 

nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, sehingga pemahaman tentang informasi politik 

mengacu pada definisi tersebut yaitu dengan menekankan pada konten politik. 

Sedangkan menurut Atmaja (2019: 7) berita politik adalah kreasi 

gabungan anatara jurnalis yang merakit serta melaporkan berita dan komunikator 

politik lain, politikus, professional, dan jurubicara yang mempromosikannya. 

Sumbernya adalah pejabat yang dipilih dan ditunjuk dalam posisi pembuat 
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kebijakan, yaitu kebijakan seperti presiden, kabinet dan kepala jabatan serta 

bawahan mereka, anggota kongres dan pembantu mereka, pejabat yudikatif dan 

sebagainya.Pejabat yang khusus ditunjuk untuk menangani pers, baik yang 

ditunjuk dari partai  politik maupun pegawai sipil karier, sekretaris pers, pejabat 

penerangan pers, pejabat  penerangan publik, agen pers, personil hubungan 

masyarakat dan sebagainya. Dan jurubicara kepentingan yang terorganisasi 

termasuk lobbyist, pemimpin kelompok kepentingan umum bukan bertentangan, 

menawarkan tugas yang bergengsi, menghadiahkan  promosi, dan memberikan 

kenaikan gaji.  

Menurut John Fiske (dalam Santoso dan Setiansah, 2010: 109), teori uses 

and gratification menyatakan bahwa bagaimana media memenuhi kebutuhan 

pribadi sosial khalayak yang aktif menggunakan media untuk mencapai tujuan 

khusus bukan pada bagaimana cara media mengubah sikap dan perilaku 

khalayak. Teori ini menyatakan para anggota khalayak memiliki kebutuhan atau 

dorongan tertentu yang bisa dipenuhi menggunakan sumber-sumber media dan 

nonmedia. Menurut Blumer dan Katz (dalam Nurudin, 2007: 192), mengatakan 

pengguna media berperan aktif memilih dan menggunakan media. Pengguna 

media adalah pihak aktif dan berusaha mencari sumber media yang paling baik 

didalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya teori uses and gratifications 

mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk 

memuaskan kebutuhannya.  

Rakhmat (dalam Kriyantono, 2009: 206) mengungkapkan menurut para 

pendirinya konsep dasar teori uses and gratification adalah meneliti asal mula 
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kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari 

media massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada pola terpaan media 

yang berlainan, serta menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain, 

mungkin juga termasuk yang tidak kita inginkan. Khalayak aktif dalam memilih 

media karena masing-masing orang berbeda tingkat pemanfaatan medianya. Katz 

et al (dalam Winarni, 2003: 92-93) asumsi dasar dari teori uses and gratification 

yaitu: 

a) Khalayak dianggap aktif 

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 kebutuhnnya. 

d) Banyak tujuan pemilih media massa disimpulakn dari satu yang 

diberikan anggota khalayak 

e) Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak 

McQuail (dalam West dan Turner, 2008: 104-105) mengidentifikasi 

cara mengklarifikasikan kebutuhan dan kepuasan khalayak yaitu mencakup 

pengalihan (diversion) didefinisikan sebagai penggunaan media melibatkan 

pelarian diri dari rutinitas atau masalah sehari-hari, hubungan personal 

(personal relationship) yaitu kepuasan dari penggunaan media melibatkan 
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media sebagai pengganti teman, identitas personal (personal identity) yaitu 

kepuasan yang berasal dari penggunaan media melibatkan cara-cara 

menekankan nilai individu, dan pengawasan (surveillance) atau informasi 

mengenai bagaimana media akan membantu individu mencapai sesuatu. Pada 

tabel 2.1 menggambarkan kategori kebutuhan tambahan yang dipenuhi oleh 

media 
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Tabel 2.2 

Kebutuhan Yang Dipuaskan Oleh Media 

Tipe 

Kebutuhan 

Deskripsi Contoh Media 

Kognitif Memperoleh informasi, 

pengetahuan, pemahaman 

Televisi (berita), video 

(“bagaimana 

memasang lantai 

keramik”),film 

(dokumenter atau film 

berdasarkan 

sejarah,misalnya 

Cinderella man) 

Afektif Pengalaman 

emosional,menyenangkan,atau 

estetis 

Film, televisi (komedi 

situasi, opera sabun) 

Integrasi 

Personal 

Meningkatkan kredibilitas, 

percaya diri, dan status 

Video (“berbicara 

dengan keyakinan”) 

Integrasi 

Sosial 

Meningkatkan hubungan dengan 

keluarga, teman, dan lainnya 

Internet (e-mail, chat 

room, listserv, IM) 

Pelepasan 

Ketegangan 

Pelarian dan pengalihan Televisi, film, video, 

radio, internet 

Sumber: Katz Gurevitch & Haas dalam West dan Turner (2008: 105) 
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Nurudin (2007: 193) menyatakan bahwa kita dapat memahami interaksi 

orang lain dengan media melalui pemanfaatan media oleh orang tersebut serta 

kepuasan yang dia peroleh. Khalayak terlibat aktif memilih media dikarenakan 

masing-masing orang berbeda tingkat pemanfaatan medianya. Gratification pada 

umumnya yaitu pelarian dari rasa khawatir, peredaan rasa kesepian, dukungan 

emosional, perolehan informasi, dan kontak sosial.  

Kebutuhan kognitif adalah kebutuhan berkaitan peneguhan informasi, 

pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan afektif berkaitan 

peneguhan pengalaman estetis, menyenangkan dan emosional. Kebutuhan 

integratif berkaitan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status 

individual. Kebutuhan sosial secara integratif berkaitan peneguhan kontak 

dengan keluarga, teman dan dunia, dan kebutuhan pelepasan berkaitan dengan 

upaya menghindarkan tekanan, ketegangan dan hasrat akan keanekaragaman 

(Santoso dan Setiansah,2010: 111).  

Katz et al serta McQuail (dalam Winarni, 2003: 94) menggambarkan 

logika yag mendasari penelitian uses and gratification yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 

Model Uses and Gratification 

Faktor sosial 

psikologis 

menimbulkan 

(1) 

Kebutuhan 

yang 

melahirkan 

(2) 

Harapan-

harapan 

terhadap 

media massa 

atau sumber 

lain yang 

mengarah pada 

(3-4) 

Berbagai 

pola 

penghadapan 

media (5) 

Menghasilkan 

gratifikasi 

kebutuhan (6) 

Konsekuensi 

lain yang tidak 

diinginkan (7) 

Sumber : Winarni (2003: 94) 

Dari gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa audience memiliki 

peran aktif dan mereka menggunakan media untuk memuaskan kebutuhannya. 

Littlejohn (dalam Kriyantono, 2009: 207) juga menjelaskan kepercayaan 

seseorang tentang isi media dipengaruhi oleh: 

1) Budaya dan intuisi sosial seseorang termasuk media itu sendiri 

2) Keadaan-keadaan sosial seperti ketersediaan media 

3) Variabel-variabel psikologis tertentu seperti introvert – ekstrovert 

dan dogmatisme 

Sedangkan nilai-nilai dipengaruhi oleh faktor kulturan dan sosial, 

kebutuhan-kebutuhan, dan variabel-variabel psikologis. Kemudian 
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kepercayaan dan nilai akan menentukan pencarian kepuasan yang pada 

akhirnya menentukan perilaku konsumsi terhadap media. Tergantung pada 

media alternatif apa yang dipilih, pengaruh media akan dirasakan, dan pada 

gilirannya akan memberikan umpan balik kepada kepercayaan seseorang 

mengenai media.  

Konsep Uses and Gratification dalam penelitian didasarkan pada adanya 

kebutuhan informasi yang timbul pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM. 

Dari kebutuhan tersebut muncul penawaran dari banyak media yang 

menawarkan berbagai macam informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi 

dari mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti memilih Line Today sebagai 

media yang memenuhi kebutuhan mahasiswa karena selain pengguna Line 

identik dengan generasi milenial.   

2.7 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

2.7.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti 

dan digali datanya (Hamidi, 2007: 141). Dalam penelitian ini definisi 

konsep adalah: 

A. Pemenuhan Kebutuhan 

Kebutuhan bisa dibangkitkan oleh proses internal tetapi lebih sering 

dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya dibarengi dengan 

perasaan atau  emosi khusus. Kebutuhan saling berhubungan satu 

dengan lainnya. Ada kebutuhan yang membutuhkan kepuasan sebelum 
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kebutuhan lainnya, kebutuhan yang berlawanan/konflik dengan 

kebutuhan lainnya dan ada kebutuhan yang bergabung dengan 

kebutuhan lain. (Alwisol, 2009: 184) 

B. Informasi Politik  

Sasmita (2011: 217) juga menjelaskan berdasar undang-

undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 

yang menyatakan informasi sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, 

dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, 

fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca 

yang disajikan dalam perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, sehingga pemahaman tentang informasi politik mengacu 

pada definisi tersebut yaitu dengan menekankan pada konten politik. 

Pada penelitian ini informasi politik yang dimaksud adalah segala 

innformasi mengenai politik yang terdapat pada Line Today. 

C. Pemenuhan Kebutuhan Informasi Politik 

Kebutuhan informasi terjadi dimana seseorang merasa ada 

kekosongan informasi atau pengetahuan sebagai akibat desakan 

informasi yang makin berkembang atau sekedar ingin tahu. 

Kekurangan ini perlu dipenuhi dengan informasi baru sesuai dengan 

kebutuhannya. Pemenuhan informasi ini yang mendorong seseorang 

berinteraksi atau berkomunikasi dengan berbagai sumber informasi 

untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya 

(Yusup dan Subekti, 2010: 68). Pemenuhan kebutuhan informasi 
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politik sendiri pada penelitian ini artinya terpenuhinya kebutuhan 

informasi mengenai politik pada mahasiswa, dimana sebelumnya telah 

disebutkan bahwa kebutuhan informasi sendiri terjadi ketika ada 

kekosongan informasi pada diri individu itu sendiri.  

D. Line Today 

Line Today merupakan salah satu media baru yang diberikan 

oleh aplikasi Line yang menjadi pilihan dalam sumber informasi. 

Mengutip dari halaman resmi Line https://line.me/id/ menyebutkan 

bahwa Line Today adalah layanan berita global yang menyediakan 

ragam berita terkini. Konten yang dipublikasikan di dalam Line Today 

dibuat oleh media yang menjadi mitra dan dikurasi oleh tim editorial 

Line Today demi menjaga keimbangan dan netralitasnya (Triandra 

dan Imran, 2017:1970). Informasi  yang diberikan oleh Line Today 

meliputi berita yang berbagai macam yaitu news, life, showbiz, 

channel dan lain-lain dimana berita yang disampaikan adalah berita 

yang terbaru.  

2.7.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur 

(Hamidi, 2007:142). Dalam penelitian ini definisi operasional yaitu 

Pemenuhan Kebutuhan Informasi Politik Melalui Line Today yang mana 

menjelaskan suatu kondisi dimana pembaca atau konsumen dapat 

terpenuhi kebutuhannya dalam mencari informasi-informasi mengenai 

dunia politik dengan adanya Line Today.  
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Tabel 2.4 

Indikator Pemenuhan Kebutuhan Akan Informasi Politik 

Variabel Indikator 

Kognitif 1. Dapat memenuhi keingintahuan 

mengenai dunia politik 

2. Dapat pengetahuan informasi terbaru 

mengenai politik  

3. Dapat memahami dinamika atau proses 

politik yang sedang terjadi saat ini 

Afektif 1. Merasa puas atau tenang setelah 

mendapat kejelasan mengenai berita 

yang simpang siur 

2. Memperoleh kebahagiaan setelah 

mendapat informasi baru melalui Line 

Today 

Integrasi 

personal 

1. Meyakini kebenaran akan informasi yang 

terdapat dalam Line Today. 

2. Pengetahuan politik menjadi lebih 

meningkat dengan adanya Line Today. 
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 3. Tidak ketinggalan informasi berita 

terbaru mengenai berita politik 

Integrasi sosial 1. Membagikan informasi politik yang 

didapat di Line Today. 

2. Dapat menemukan bahan percakapan 

dan interaksi sosial dengan orang lain 

disekitarnya mengenai berita politik 

3. Keinginan untuk dekat dengan orang lain 

melalui pengetahuan politik. 


