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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi Informasi telah mengalami perkembangan yang cukup 

pesat dari awal kemunculannya hingga saat ini, pesatnya perkembangan 

teknologi diimbangi dengan adanya kemunculan internet yang saat ini tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia terutama di era Melania. Adanya 

tekhnologi dan internet akhirnya menghasilkan beberapa inovasi baru salah 

satunya adalah Media Sosial. Brogan (2010) mendefinisikan media sosial 

sebagai “Social Media is a new set of communication and collaboration tools 

that enable many types of interactions that were previously not available to 

the common person”. (Media sosial adalah satu set baru komunikasi dan 

kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya 

tidak tersedia untuk orang biasa). 

Permasalahan yang terjadi pada perkembangan teknologi yang 

semakin pesat bukan hanya di sekitar, tetapi telah mendunia menjadikan 

perubahan pada lingkungan kehidupan media yang dijalani saat ini. Berbagai 

macam teknologi platform media telah tercipta di seluruh dunia yang semakin 

memudahkan pengguna untuk berkomunikasi atau berinteraksi dalam jarak 

jauh sekalipun. Variabel utama yang mempengaruhi kepuasan yang diperoleh 

ketika mengakses media (gratification obtained) adalah movitasi 

(grativication sought). 

Expectancy Values Theory (Teori Pengharapan Nilai) merupakan 

perkembangan dari teori uses and gratifications yang dibuat oleh Philip 

Palmgreen (Kriyantono, 2006:206). Expectancy values theory merupakan 

varian dari uses and gratifications theory. Teori ini mengasumsikan bahwa 

individu selalu berorientasi pada kepercayaan dan penilaian (beliefs and 

evaluations) dalam hidupnya, termasuk ketika memilih media. Berdasarkan 

teori expectancy values, orang mengarahkan diri pada media berdasarkan 
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kepercayaan dan evaluasi mereka atas media tersebut (Kriyantono, 

2006:206).  

Drama Korea merupakan produk kebudayaan Korea Selatan yang 

telah sukses di dunia termasuk Asia. Hal ini disebut Hallyu yang secara 

harfiah berarti “gelombang Korea” (Simbar, 2016). Selain itu Hallyu juga 

berdampak signifikan terhadap masuknya kebudayaan Korea Selatan di dunia 

termasuk Asia Tenggara. Industri hiburan Korea Selatan secara kreatif 

mengimpor kebudayaan Jepang dan mengemas ulang kedalam versi Korea 

agar sesuai dengan selera khalayak lokal. Drama Korea memiliki banyak 

penggemar karena cenderung menekankan cerita romance yang berbeda dari 

cerita percintaan film barat lainnya. Media Korea cenderung 

merepresentasikan cinta sebagai salah satu identitas budaya Korea Selatan. 

Kecenderungan drama Korea yang menceritakan kisah cinta relationship 

goals, alur ceritanya tidak monoton dan setia kepada pasangannya. Drama 

televisi lebih homogen dalam membentuk naratif, karenanya drama dengan 

tema romantis lebih populer dibanding film dari negara lain seperti Amerika. 

Drama Korea dapat ditonton melalui media telegram. Aplikasi 

Telegram menjadi banyak peminat karena adanya nonton gratis drama Korea 

popular. Tautan grup dan channel Telegram yang menyediakan streaming 

atau nonton online drama Korea (drakor) terbaru di Telegram menjadi 

rujukan utama K-Drama Lovers. Menurut website resmi Telegram 

(https://web.telegram.org/), Telegram adalah aplikasi perpesanan dengan 

fokus pada kecepatan dan keamanan, sangat cepat, sederhana dan gratis. 

Dengan Telegram penggunanya dapat mengirim pesan, foto, video, dan file 

jenis apapun (doc, zip, mp3, dll), serta membuat grup hingga 200.000 orang 

atau saluran untuk disiarkan ke audiens yang tidak terbatas. Dari awal 

lahirnya Telegram pada tahun 2013 hingga saat ini, Telegram telah di unduh 

di dunia yang mencapai lebih dari 1 miliar pengguna. 
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Gambar 1  

Aplikasi Pengirim Pesan Terpopuler1 

(Sumber: Insight Kontan, 2020) 

Meskipun Telegram berada diurutan paling akhir dan jauh di bawah aplikasi 

pengirim pesan lainnya seperti Whatsapp, Telegram memiliki fitur-fitur unggulan 

seperti Telegram mengklaim aplikasinya memiliki keamanan yang andal karena 

pesan yang terkirim tersandi (encrypted), aplikasi Telegram bisa digunakan untuk 

mengirim pesan rahasia, pengguna Telegram  bisa mengirim file dengan ukuran 

hingga 1,5 GB karena aplikasi ini menggunakan penyimpanan komputasi awan 

(cloud), fitur grup chat yang mampu menampung hingga 200.000 anggota dan 

Telegram  menjamin layanannya bisa dinikmati secara gratis selamanya. 

Adanya fitur grup chat dan jaminan layanan gratis inilah yang menjadi daya 

tarik terbesar dari Telegram. Penggunaan grup chat tidak hanya untuk berkirim 

pesan biasa, namun berkembang menjadi wadah untuk membagikan link berbagai 

informasi dan juga link hiburan seperti link film dan Drama Korea (Drakor) yang 

dapat diunduh oleh seluruh pengguna Telegram tanpa harus bergabung dalam grup. 

Bagi masyarakat pecinta Drama Korea, fitur ini sangat membantu dan 

menguntungkan. 

                                                           
1 https://insight.kontan.co.id/news/inilah-aplikasi-pengirim-pesan-mobile-paling-populer-di-dunia 

https://insight.kontan.co.id/news/inilah-aplikasi-pengirim-pesan-mobile-paling-populer-di-dunia


 

4 
 

  

Gambar 2 

Drama Korea di Aplikasi Telegram 

Drama Korea merupakan sebuah mini seri yang berasal dari Korea 

Selatan. Drama Korea diproduksi dalam bahasa Korea dan pada umumnya 

hanya berisi 1-20 episode setiap judulnya (Farizi, 2019). Seiring 

berkembangnya zaman dan banyaknya peminat Drama Korea dibeberapa 

negara, saat ini bukan hal yang sulit untuk menonton atau mengunduhnya. 

Munculnya platfrom maupun aplikasi penyedia tayangan Drama Korea 

menjadikan Drama Korea dapat ditonton kapan saja dan dimana saja. Drama 

Korea saat ini menjadi salah satu mini seri yang memiliki banyak penggemar 

di Indonesia. Setiap individu tentunya memiliki motif dan kepuasan yang 

berbeda-beda dalam menonton Drama Korea melalui platfrom Telegram. 

Pengguna Telegram dapat menonton ataupun mengunduh Drama Korea 

melalui fitur grup yang tersedia tanpa perlu bergabung dalam grup. 
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Motif adalah factor pendukung seseorang untuk menggunakan media 

(Jalaludin, 2003:207). Indikator dari motif menurut McQuail (2002:72) 

meliputi informasi, hiburan, identitas pribadi, integrasi dan interaksi social. 

Kedua teori motif penggunaan media dipilih karena dari kedua teori tersebut 

penggunaan isi media dapat digunakan untuk mengetahui dan mencari 

informasi-informasi yang bersifat umum. Sisi hiburan dalam drama dapat 

digunakan pada teori untuk memenuhi kebutuhan identitas pribadi serta 

penggunaan isi media dapat memperkuat hubungan social dan interaksi antar 

khalayak. Dalam teori uses and gratifications terdapat asumsi kepuasan 

media menurut McQuail (2002:224), yaitu: informasi, identitas pribadi, 

integrasi dan interaksi sosial dan hiburan.   

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah 

dikemukakan maka disusun penelitian: Analisis motif pembentukan kepuasan 

mahasiswa FISKOM UKSW dalam mengakses drama Korea pada media 

telegram. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan 

disusun rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah motif kepuasan 

mahasiswa FISKOM UKSW dalam mengakses drama Korea pada media 

telegram? 

Peneliti memfokuskan diri kepada responden yaitu mahasiswa 

FISKOM yang posisinya mengalami pengetahuan, pengalaman dan informasi 

terkait dengan studi yang dilakukan. Kriteria tersebut antara lain: 

1. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang konten drama Korea 

seperti rating, genre dan berbagai karakter konten. 

2. Mahaiswa yang berhubungan langsung dengan akses media drama Korea 

menggunakan platform telegram. 

3. Mahasiwa yang memahami media komunikasi dalam pembelajaran di 

kampus. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan 

disusun rumusan masalah sebagai berikut: untuk menganalisis motif 

kepuasan mahasiswa FISKOM UKSW dalam mengakses drama Korea pada 

media telegram. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, 

sebagai kajian komunikasi dan berguna sebagai masukan bagi sesama 

rekan mahasiswa maupun masyarakat luas terkhusus dalam penelitian 

yang menggunakan Teori Uses and Gratifictaion sebagai dasar 

pemikiran bagi kemungkinan jika ada penelitian sejenis kedepannya. 

2) Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan 

kajian pengembangan Ilmu Komunikasi terkhusus dalam bidang sosial 

media melalui Telegram untuk melihat motif dan kepuasan mahasiswa 

FISKOM UKSW dalam menonton drama Korea. 

1.5. Definisi Konsep 

Definisi konseptual adalah penjelasana konsep (variabel) dengan kata-

kata atau istilah lain yang dianggap sudah dipahami oleh penulis (Masyhuri 

dan Zaenuddin, 2008: 131). Dalam penelitian ini beberapa istilah yang 

digunakan penulis yaitu motif, kepuasan, Telegram, drama Korea (Drakor) 

dan mahasiswa FISKOM UKSW. 

1. Motif merupakan bentuk dorongan seseorang untuk menggunakan media 

(Jalaludin, 2003: 207). Menurut McQuail (2002: 107) membagi motif 

menjadi empat, yaitu : 

a. Motif Informasi  (Surveillance) 

b. Motif Identitas Pribadi (Personal Identity) 

c. Motif Integritas dan Interaksi Sosial 

d. Motif Hiburan (Diversi) 
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2. Telegram merupakan aplikasi perpesanan dengan fokus pada kecepatan 

dan keamanan, sangat cepat, sederhana dan gratis.2 

3. Kepuasan berasal dari kata “puas” yang berarti merasa senang, lega, 

gembira dan sebagainya. McQuail membagi tingkat kepuasan 

berdasarkan empat motif kebutuhan, yaitu : 

a. Pencarian informasi  

b. Identitas diri 

c. Integrasi dan interaksi sosial 

d. Hiburan 

 

 

 

 

                                                           
2 web.telegram.org (diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 18.00) 


