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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Teori adalah susunan kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variable 

yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, dengan 

maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. 

2.1. Komunikasi 

Suprapto (2006:2) menjelaskan bahwa pengertian secara etimologis 

komunikasi berarti: (1) istilah yang berasal dari bahasa latin communicatio, 

yang bersumber dari kata communis artinya sama yaitu sama makna. 

Sedangkan communication berarti memberi tahu atau bertukar pikiran 

tentang pengetahuan, informasi atau pengalaman seseorang (throught 

communication people share knowledge, informaion or experience. (2) 

komunikasi merupakan proses penyampaian pernyataan oleh seseorang 

kepada orang lain, artinya bahwa komunikasi melibakan sejumlah orang. (3) 

komunikasi memiliki tujuan untuk memberi tahu, menyampaikan pikiran dan 

perasaan, mengubah pendapat maupun sikap, sedangkan menurut Wibowo 

(2011:17) komunikasi merupakan aktivitas menyampaikan apa yang ada 

dipikiran, konsep dan keinginan untuk di sampaikan pada orang lain atau 

sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita 

inginkan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

merupakan proses penyampaian informasi yang melibatkan sejumlah orang 

dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain agar memperoleh apa yang di 

inginkan. Berpijak dari kesimpulan tentang hakikat komunikasi, dapat 

diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik 

berikut: 



 

2 
 

a. Komunikasi merupakan suatu proses artinya serangkaian tindakan atau 

peristiwa yang terjadi secara berurutan (ada tahapan atau sekuensi) serta 

berkaitan satu sama lainnya dalam kurun aktu tertentu. 

b. Komunikasi ialah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. artinya, 

kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai denga tujuan 

atau keinginan dari pelakunya. 

c. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku 

yang terlibat kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-

pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama iku terlibat 

dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan 

yang disampaikan, 

d. Komunikasi bersifat simbolis. Artinya, tindakan yang dilakukan dengan 

menggunakan lambang lambang. Lambang yang paling umum digunakan 

dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata 

kata, kalimat, angka-angka atau tanda-tanda lainnya. 

e. Komunikasi bersifat transaksional. yaitu memberi dan menerima. Dua 

tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau porsional. 

f. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Maksudnya bahwa para 

peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada 

waktu serta tempat yang sama.  

2.2. Media Sosial 

Media sosial merupakan salah satu teknologi digital yang berkembang 

pesat, media sosial ini memungkinkan banyak orang dapat berinteraksi dan 

saling berbagi pesan (Lewis, 2010). Media Sosial adalah aplikasi atau media 

yang saat ini berfungsi untuk saling berkirim pesan baik suara, teks, gambar, 

video maupun audio. Perkembangan teknologi yang tanpa henti di era 

sekarang ini, akhirnya memunculkan berbagai media sosial. Keberadaan 

media sosial saat ini cukup membantu dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

menjadi media untuk berbagi informasi maupun sebagai media hiburan 

seperti media untuk menonton film. Salah satu media sosial yang sedang naik 

daun untuk menonton film pada saat ini adalah Telegram. 
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2.3. New Media 

New media atau media baru merupakan sebuah teori yang 

dikembangkan oleh Perre Levy, yang mengemukakan media baru merupakan 

teori yang membahas mengenai perkembangan media. Dimana kajian-kajian 

aspek tentang perkembangan teknologi telematika yang berhubungan dengan 

media baru atau new media terkait dengan bagaimana konstruksi terhadap 

kehidupan manusia secara keseluruhan. Creeber dan Martin (2009) 

menyatakan bahwa new media baru saja didefinisikan sebagai produk dari 

komunikasi yang dimediasi teknologi yang terdapat bersama dengan 

computer. New media juga merupakan media yang mengunakan internet, 

media online berbasis teknologi berkarakter fleksibel berpotensi interaktif 

dan dapat berfungsi secara privat maupun publik. 

2.4. Cognitive Explanation of Internet Uses and Gratification (The Psychology 

of Interactive Media Habits) 

Penelitian terbaru (LaRose dan Eastin, 2010) menjelaskan 

penggunaan Internet telah memperluas dan menantang pendekatan 

penggunaan dan kepuasan untuk memahami kehadiran media dengan 

menemukan kepuasan baru dan memperkenalkan variabel penjelas baru 

yang kuat. Teknik pemodelan persamaan struktural digunakan untuk 

menguji model baru kehadiran media di mana pertimbangan aktif 

penggunaan dan kepuasan Internet, menggabungkan perilaku kebiasaan dan 

regulasi diri yang kurang sebagai penentu perilaku media. 

Penelitian LaRose (2015) telah membahas asal-usul konstruksi 

kebiasaan media, statusnya saat ini, dan implikasinya terhadap tradisi 

penelitian yang sedang berlangsung dalam penelitian media. Konstruksi 

media meninjau penelitian yang relevan dengan teknologi dan aplikasi 

media interaktif yang berorientasi pada konsumen. Menurut LaRose (2015) 

tidak memungkinkan bahwa kebiasaan media interaktif memiliki 

mekanisme dasar yang berbeda, hal tersebut disebabkan oleh kondisi yang 

memicu kecepatan serta kekuatan media yang dikembangkan. Teori 

kehadiran media mengusulkan bahwa suasana hati berperan dalam 
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konsumsi media. Model umum perilaku manusia yang telah diterapkan pada 

konsumsi media termasuk teori kognitif sosial, teori perilaku terencana, dan 

model penggunaan media interaktif yang diturunkan dari yang terakhir yaitu 

TAM (Technology Acceptance Model). Tantangan konseptual dan 

operasional yang dihadapi penelitian media interaktif lebih lanjut perlu 

dipertimbangkan.  

Kepuasan berasal dari kata dasar “puas” yang berarti merasa senang, 

lega, gembira, kenyang, dan sebagainya karena sudah terpenuhi hasrat 

hatinya. McQuail membagi tingkat kepuasan diukur berdasarkan empat 

motif kebutuhan, yaitu : 

1. Information Seeking (Informasi) adalah menggunakan isi media untuk 

mengetahui atau mencari informasi-informasi yang bersifat umum. 

2. Personal Identity (Identitas Pribadi) adalah menggunakan isi media 

untuk memenuhi kebutuhan. 

3. Social Integration and Interaction (Integrasi dan Interaksi Sosial) adalah 

menggunakan isi media untuk memperkuat hubungan sosial dan 

kegiatan kemasyarakatan. 

4. Entertaiment (Hiburan) adalah menggunakan isi media untuk 

mendapatkan hiburan. 

Gratification Sought adalah motif yang dicari dan mendorong seseorang 

untuk mengkonsumsi media. Gratification Sought dibentuk dari kepercayaan 

seseorang mengenai apa yang media dapat berikan, dan evaluasi seseorang 

mengenai isi media (Kriyantono, 2006:209). Sedangkan Gratification Obtained 

menurut Palmgreen adalah kepuasan nyata yang diperoleh seseorang setelah 

mengkonsumsi suatu jenis media tertentu. Gratifictaion Obtained mempertanyakan 

hal-hal khusus mengenai apa saja yang telah diperoleh setelah menggunakan media 

dengan menyebutkan acara secara spesifik. Berdasarkan penjelasan konsep diatas 

maka untuk mengukur kepuasan khalayak dapat menggunakan Gratification 

Sought (GS) dan Gratifictaion Obtained (GO) yang didasarkan pada kesenjangan 

GS dan GO. Kesenjangan kepuasan adalah perbedaan perolehan kepuasan yang 

terjadi antara skor GS dan GO. 
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Motif memiliki arti dorongan. McQuail (1987) membagi motif 

menjadi 4 bagian, yaitu: 

1. Motif Informasi (Surveillance) 

a. Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia; 

b. Mencari bimbingan menyangkut masalah praktis, pendapat dan hal-hal 

yang berkaitan dengan penentuan pilihan; 

c. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum; 

d. Belajar, pendidikan diri sendiri; 

e. Memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan; 

2. Motif Identitas Pribadi (Personal Identity) 

a. Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi; 

b. Menemukan model perilaku; 

c. Mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain (dalam media); 

d. Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri; 

3. Motif Integrasi dan Interaksi Sosial 

a. Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, empati sosial; 

b. Mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa 

memiliki; 

c. Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial; 

d. Membantu menjalankan peran sosial; 

4. Motif Hiburan (Diversi) 

a. Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan 

b. Bersantai 

c. Memperoleh kenikmatan jiwa dan estesis 

d. Mengisi waktu 

e. Penyaluran emosi 
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Kepuasan berasal dari kata dasar “puas” yang berarti merasa senang, 

lega, gembira, kenyang, dan sebagainya karena sudah terpenuhi hasrat 

hatinya. McQuail (1987) membagi tingkat kepuasan diukur berdasarkan 

empat motif kebutuhan, yaitu : 

1. Information Seeking (Informasi) adalah menggunakan isi media untuk 

mengetahui atau mencari informasi-informasi yang bersifat umum. 

2. Personal Identity (Identitas Pribadi) adalah menggunakan isi media untuk 

memenuhi kebutuhan hiburan dan informasi. 

3. Social Integration and Interaction (Integrasi dan Interaksi Sosial) adalah 

menggunakan isi media untuk memperkuat hubungan sosial dan kegiatan 

kemasyarakatan. 

4. Entertaiment (Hiburan) adalah menggunakan isi media untuk 

mendapatkan hiburan. 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timotius Arief 

Nugroho 

(Universitas 

Kristen Satya 

Wacana, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motif dan Kepuasan 

Mahasiswa Fiskom 

UKSW dalam Menonton 

Program Kick Andy 

 

 

 

 

 

 

1. Mendeskripsikan 

motif mahasiswa 

FISKOM 

UKSW terhadap 

tayangan televisi 

pada acara talk 

show Kick 

Andy. 

2. Mengukur 

tingkat kepuasan 

yang didapat 

mahasiswa 

FISKOM 

UKSW dalam 

menonton 

program Kick 

Andy. 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dan jenis 

penelitian deskriptif-

eksplanatif, dimana 

peneliti akan 

mendeskripsikan dan 

menjelaskan hubungan 

antar variabel motif 

gratifikasi. 

hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan 

berupa ketidakpuasan. Sedangkan pada penonton pasif 

dan sesaat, hasilnya menunjukkan adanya kepuasan 

2. Nia Afifah 

Wibowo 

(Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, 2016) 

Motif dan Kepuasan 

Menonton Tayangan 

Televisi 

(Studi Korelasi Motif dan 

Kepuasan Dalam 

Menonton Tayangan 

Indonesia Lawak Club di 

Trans7 Pada Kalangan 

Mahasiswi Hukum 

Ingin memperoleh 

gambaran tentang 

motif dan kepuasan 

apa saja yang 

mempengaruhi 

penonton dalam 

mendapatkan 

informasi, identitas 

pribadi, integrasi 

Metode penelitian ini 

menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dan 

menggunakan pendekatan 

korelasi. 

Hasil penemuan adalah :  

1) tingkat kesenjangan antara motif dan kepuasan 

mahasiswa Hukum UMS dalam menonton tayangan 

Indonesia Lawak Klub di Trans7 dilihat dari aspek 

informasi termasuk dalam kategori sedang dengan 

nilai kesenjangan sebesar 13%,  

2) tingkat kesenjangan dari aspek identitas pribadi 

termasuk dalam kategori rendah dengan nilai 

kesenjangan sebesar 21%,  
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No. Peneliti Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2013) 

kebutuhan interaksi 

sosial dan kebutuhan 

hiburan. 

3) tingkat kesenjangan dilihat dari aspek integrasi dan 

interaksi sosial termasuk dalam kategori tinggi dengan 

nilai kesenjangan sebesar 7%, 

4) tingkat kesenjangan dilihat dari aspek hiburan 

termasuk dalam kategori rendah dengan nilai 

kesenjangan sebesar 42% 

3. Ani Ziadatus 

Syarifah (Institut 

Agama Islam 

Negeri Surakarta, 

2017) 

Hubungan antara Motif 

dan Kepuasan Penonton 

pada Tayangan Drama 

Korea 

(Uses and Gtaification 

Pada Mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan 

Penyiaran Islam IAIN 

Surakarta) 

Tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti 

dari penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

hubungan motif dan 

kepuasan penonton 

pada tayangan Drama 

Korea. 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif 

dengan metode 

korelasional yakni 

bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada 

hubungan antara variable 

satu dengan variable yang 

lain. 

Hasil penelitian hubungan antara motif dan kepuasan 

penonton pada tayangan drama Korea ini adalah 

adanya hubungan yang sangat kuat antara motif dan 

kepuasan. Hal ini didapat dari interpretasi angka 

korelasi menurut Sugiyono bahwa angka korelasi 

berkisar antara -1 hingga +1. Jika nilai korelasi 

mendekati +1 maka korelasi dikatakan sangat kuat, 

sedangkan jika angka korelasi mendekati angka -1 

maka korelasi dikatakan sangat lemah. Selanjutnya 

dari hasil perhitungan nilai korelasi pada penelitian ini 

sebesar 0,825 dari tabel model summary. Dari angka 

0,825 di ketahui bahwa angka tersebut mendekati 

angka +1, sehingga diperoleh hubungan yang sangat 

kuat antara motif dan kepuasan. 
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2.6. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara 

garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran 

pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut: 

Motif Informasi

Motif Identitas Pribadi

Motif Integrasi Sosial

Motif Hiburan

Kepuasan Informasi

Kepuasan Identitas Pribadi

Kepuasan Integrasi Sosial

Kepuasan Hiburan

 

Gambar 3 

Kerangka Pikir Penelitian 

Motif kepuasan mahasiswa FISKOM UKSW dalam mengakses 

drama Korea melalui media telegram dilihat dari dua variable utama yaitu 

Motivasi (Grativication Sought) dan Kepuasan (Grativication Obtained). 

Masing-masing variable memiliki empat indicator utama yaitu: informasi, 

identitas pribadi, integrasi social dan hiburan masing-masing pada GS dan 

GO. 

 

 

 


