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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu  

2.1.1 Penelitian Sebelumnya  

  Pada sub bab penelitian terdahulu ini, peneliti akan membahas tiga 

penelitian terdahulu yang pernah dibuat sebelumnya dan tentunya yang berkaitan 

dengan kepuasaan khalayak terhadap pemberitaan sebuah media. Penelitian 

sebelumnya yang akan dibahas oleh peneliti adalah milik Maryo Anugerah Sarong, 

Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, dengan judul “Hubungan antara 

Motif, Penggunaan Media Kompas.com dengan Kepuasaan Mahasiswa Universitas 

Nasional (Survei Terhadap Mahasiswa Universitas Nasional Angkatan 2010 

Jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik Mengenai Pemberitaan 100 Hari 

Jokowi dan Basuki)”. Dari penelitian terdahulu ini fokus permasalahannya melihat 

dari sisi ‘Apakah hubungan antara motif dan penggunaan media Kompas.com 

dengan kepuasaan mahasiswa Universitas Nasional.’ Teori yang digunakan pada 

penelitian terdahulu adalah Uses and Gratification Theory, yang dapat digunakan 

oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu yang membaca berita-berita di 

Kompas.com, tentunya memiliki maksud tertentu yaitu pemuasan kebutuhan 

informasi. Metode yang digunakan yaitu survei, riset kuantitatif dan jenis 

penelitiannya eksplanatif. 
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Pada penelitian terdahulu selanjutnya, peneliti menemukan pula penelitian 

lainnya dengan tema yang sama adalah penelitian yang berjudul ‘Pengaruh Motif 

Penggunaan Aplikasi Line Terhadap Kepuasaan Pengguna Pada Mahasiwa Jurusan 

Ilmu Komunikasi di Kota Pekanbaru.’ milik Rian Ikrawansyah, Mahasiswa 

Universitas Riau. Permasalahan penelitian yang ada pada penelitian terdahulu ini 

melihat dari sisi ‘Apakah ada pengaruh motif penggunaan aplikasi Line terhadap 

kepuasaan berkomunikasi pada mahasiwa jurusan ilmu komunikasi di Pekanbaru.’ 

Dalam teori dan konsepnya, Rian menjelaskan tentang media sosial, aplikasi Line, 

motif penggunaan, kepuasaan, pengaruh, mahasiswa, dan teori Uses & 

Gratifications. Metode penelitiannya adalah riset kuantitatif dan teknik analisis 

datanya adalah Uses and Gratifications dengan perbandingan GS (Gratification 

Sought) dan GO (Gratification Obtained). Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa Line memiliki motif dan pengaruh terhadap kepuasan pengguna pada 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di Kota Pekanbaru dan besarnya pengaruh 

dengan kategori sedang, Line memiliki skor kepuasaan sebesar 53%.    

 Pada penelitian ketiga, peneliti menemukan pula penelitian yang memiliki 

tema yang serupa adalah penelitian berjudul ‘Penggunaan Media Online dan 

Tingkat Kepuasaan Pembaca (Studi Korelasi antara Aktivitas Menggunakan Media 

Online Detik.com dengan tingkat Kepuasaan Pembaca di Kalangan Mahasiswa S1 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Angkatan 2013).’ Milik Bertha Nurul U Tanti Hermawati, mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Permasalahan penelitian yang ada pada penelitian 

terdahulu ini melihat dari sisi ‘Apakah ada hubungan yang signifikan antara 
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motivasi mendapatkan berita aktual dengan aktivitas menggunakan media online 

detik.com di kalangan mahasiswa S1 reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013 dan Apakah ada hubungan 

yang signifikan antara aktivitas menggunakan media online detik.com dengan 

tingkat kepuasan pembaca dalam mendapatkan berita aktual di kalangan mahasiswa 

S1 reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 

angkatan 2013.’ Dalam teori dan konsepnya, Bertha menjelaskan tentang 

komunikasi, komunikasi bermedia, new media, motivasi dan kepuasaan dan Uses 

and Gratifications. Metode penelitiannya menggunakan survei dengan teknik quota 

sampling. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara motivasi mendapatkan berita aktual  dengan aktivitas 

menggunakan media online detik.com di kalangan mahasiswa S1 reguler Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013 

dan ada hubungan yang signifikan antara aktivitas menggunakan media online 

detik.com dengan tingkat kepuasan pembaca di kalangan mahasiswa S1 reguler 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 

2013. 

 Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, 

peneliti melihat kesamaan dengan penelitian terdahulu. Di mana peneliti di sini 

ingin melihat motif apa yang dicari dan kepuasaan apa yang didapatkan oleh 

mahasiswa dalam mengakses aggregator berita Line Today dengan menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan cara tersebut, maka dapat 
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ditemukan hasil yang akurat mengenai motif yang dicari dan kepuasaan yang 

diperoleh dalam mengakses informasi pada Line Today.  

 Pada penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, salah satunya yang diteliti 

oleh Maryo, penelitian tersebut hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

diteliti oleh peneliti, seperti dalam fokus penelitiannya peneliti terdahulu ini 

mengambil satu artikel berita saja yang ingin diteliti tetapi sama-sama ingin 

mencari tau mengenai motif dan kepuasaan mahasiswa dalam mengakses suatu 

portal berita. Metode yang digunakan juga sama yaitu Kuantitaif.  

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu kedua, yaitu 

Ryan yang penelitiannya berfokus pada motif penggunaan aplikasi Line terhadap 

kepuasaan mahasiswa di Pekanbaru. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang 

melihat dalam pencarian dan mendapatkan informasi dari portal berita sedangkan 

ini membahas mengenai motif dan penggunaan aplikasi Line bukan mengakses 

aggregator beritanya, karena penelitian ini ingin mencari apa saja motif dan 

kepuasaan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mengakses aplikasi Line Today. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu ketiga juga 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Bertha 

yang penelitiannya berfokus pada studi korelasi antara aktivitas menggunakan 

media online detik.com dengan tingkat kepuasaan pembaca di kalangan mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013. Sama-sama ingin mencari tahu 

apa motif dan kepuasaan pembaca di kalangan mahasiswa terhadap portal berita 

online serta menggunakan metode survei.  
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Dengan alasan tersebut maka peneliti memilih ketiga penelitian terdahulu 

tersebut untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini karena memiliki kesamaan 

dalam topik penelitian, metode penelitian, teori yang digunakan serta instrument 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.  

    Tabel 2.1  
      Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian 
Peneliti  

Permasalahan 
Penelitian 

Apakah 
hubungan 
antara motif 
dan 
penggunaan 
media 
Kompas.com 
dengan 
kepuasaan 
mahasiswa 
Universitas 
Nasional? 

Apakah ada 
pengaruh motif 
penggunaan 
aplikasi line 
terhadap 
kepuasaan 
berkomunikasi 
pada mahasiwa 
jurusan ilmu 
komunikasi di 
Pekanbaru? 

Apakah ada 
hubungan yang 
signifikan 
antara motivasi 
mendapatkan 
berita aktual 
dengan 
aktivitas 
menggunakan 
media online 
detik.com di 
kalangan 
mahasiswa S1 
reguler 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan 
Politik 
Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta 
angkatan 2013 
dan Apakah 
ada hubungan 
yang signifikan 
antara aktivitas 
menggunakan 
media online 
detik.com 
dengan tingkat 
kepuasan 
pembaca dalam 
mendapatkan 

Apakah motif 
yang dicari 
oleh generasi 
millennial 
dengan 
penggunaan 
media online 
terutama Line 
Today?  
 
 
Apakah 
kepuasaan 
yang 
didapatkan 
oleh generasi 
millennial 
dengan 
penggunaan 
media online 
terutama Line 
Today?  
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berita aktual di 
kalangan 
mahasiswa S1 
reguler 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan 
Politik 
Universitas 
Sebelas Maret 

Teori yang 
digunakan 

Uses & 
Gratifications 
menurut 
Dennis 
McQuail 

Uses & 
Gratifications 
menurut 
Dennis 
McQuail  

Uses & 
Gratifications 
menurut 
Blumer 

Uses & 
Gratifications 
menurut 
Dennis 
McQuail  

Metode 
Penelitian 

Kuantitatif: 
Eksplanatif, 
korelasi dan 
sruvey 

Kuantitatif: 
Eksplanasi dan 
analisis 
statistik 
inferensia 

Kuantitatif: 
Eksplanasi, 
survey dan 
quota sampling 

Kuantitatif:  
Deskriptif, dan 
survey 

Instrumen 
Penelitian 

Survei dan 
Kuesioner 

Primer: Survei 
(kuisioner)  

Sekunder: 
Internet dan 
data-data 
pendukung  

Menghitung 
survei 
menggunakan 
SPSS 20 

Survei: 
Kuisioner  

Koefisien 
korelasi 
menurut 
Sugiyono  

Menghitung 
survei 
menggunakan 
SPSS 17 

Primer: Survei 
(kuisioner)   

Sekunder: 
Internet dan 
data-data 
pendukung  

Menghitung 
survei 
menggunakan 
SPSS 24 
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2.2 Kerangka Teoretis  

 2.2.1 Teori Uses & Gratifications  

Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Uses & 

Gratifications atau Teori Kepuasaan & Kegunaan yang risetnya 

menyatakan bahwa komunikasi, terutama media massa yang tidak memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi khalayak. Inti dari Teori Kepuasaan & 

Kegunaan yaitu khalayak yang menggunakan media massa berdasarkan 

motif-motif tertentu, jika motif-motif ini terpenuhi maka kebutuhan 

khalayak juga akan terpenuhi setelah mengakses media massa. Pada 

akhirnya, media merupakan alat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan 

khalayak disebut media yang efektif (Kriyantono, 2011, h.208).   

Pendiri Teori Uses and Gratifications yaitu Elihu Katz, Jay G. 

Blumler dan Michael Gurevitch (1974) yang awalnya tercipta pada saat 

mereka melakukan penelitian asal mula kebutuhan secara psikologis dan 

sosial, yang mengakibatkan harapan tertentu khalayak setelah mengakses 

media massa atau sumber-sumber lain, yang menimbulkan pola terpaan 

media yang berlainan (atau keterlibatan pada kegiatan lain) dan 

menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain (Rakhmat 

dalam Kriyantono, 2011, h.208).  

Katz, Blumler, dan Gurevitch (1974) berpendapat bahwa ada lima 

asumsi dasar dari teori menggunakan & pemenuhan kepuasan:  

1. Penonton yang aktif dan penggunaan media yang berorientasi 

pada tujuan 
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2. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasaan kebutuhan untuk 

pilihan menengah khusus berstandar dengan khalayak 

3. Media bersaing dengan sumber lain untuk kebutuhan kepuasaan 

khalayak 

4. Khalayak memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi terhadap 

media yang digunakan, keinginan, dan motivasi untuk 

menyediakan para peneliti dengan foto yang akurat dalam 

memenuhi kegunaan 

5. Penilaian dalam konten media hanya dapat dilakukan oleh 

khalayak (Richard West, 2014, h.406). 

Teori uses and gratifications menjelaskan bahwa khalayak dapat 

berperan secara aktif untuk memilih dan menggunakan media mana yang 

ingin diakses untuk memenuhi kebutuhan khalayak. Teori ini memang lebih 

melihat bagaimana motivasi khalayak dalam mengakses media, sehingga 

dapat dikatakan bahwa khalayak media memiliki kebebasan untuk memilih 

media dan bagaimana pengaruh media setelah khalayak mengaksesnya 

(Nurudin, 2007, h.192).  

Teori uses and gratifications memiliki tingkat relevansi yang tinggi 

pada saat khalayak menentukan media mana yang ingin digunakan, seperti 

penggunaan smartphone yang menjadi kebiasaan masyarakat dikarenakan 

mengakses media sosial, aplikasi layanan pesan, internet dan aktivitas 

lainnya yang dipermudah dengan adanya smartphone. Hal ini disebabkan 

karena, memang manusia tidak dapat tidak berkomunikasi sehingga 
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memiliki dan menggunakan smartphone menjadi hal yang wajar untuk 

khalayak.  

Teori uses and gratifications dapat digunakan di era mana pun dan 

disesuaikan dengan perkembangan media pada masyarakat Indonesia. 

Karena kebanyakan setiap individu yang bersifat aktif untuk menentukan 

media mana yang ingin digunakan, tidak hanya dalam penggunaan gadget 

saja tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga memilih media yang 

akan digunakan. Teori uses and gratifications mengasumsikan bahwa 

pengguna mempunyai beragam macam pilihan untuk memenuhi 

kebutuhannya (Nurudin, 2009, h.192).   

Lebih lanjut, Nurudin mengatakan bahwa kita dapat memahami 

interaksi orang dengan media melalui pemanfaatan media oleh pengguna 

media (uses) dan kepuasan yang diperoleh pengguna media (gratification). 

Gratifikasi yang sifatnya umum antara lain yaitu pelarian dari rasa khawatir, 

peredaan rasa kesepian, dukungan emosional, perolehan informasi, dan 

kontak sosial.  

Kebutuhan dan kepuasan khalayak pengguna media massa terdapat   

bermacam-macam, mereka menyesuaikan atas apa yang disukai mereka 

masing-masing. McQuail dan koleganya (1972) mengidentifikasi beberapa 

cara untuk mengklasifikasikan kebutuhan khalayak. Klasifikasi kepuasan 

khalayak tersebut dapat mencakup sebagai berikut (McQuail, 2011, h.175):  

a) Pengalihan (diversion) yang bisa di identifikasikan sebagai jalan 

keluar dari rutinitas atau masalah sehari-hari. 
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b) Hubungan personal (personal relationship) ini terjadi jika orang 

menggunakan media sebagai ganti temannya. 

c) Identitas pribadi (personal identity), cara untuk menekankan nilai-

nilai individu. 

d)  Pengawasan (surveillance), mencari informasi untuk membantu 

seseorang mencapai sesuatu.  

Dari klasifikasi diatas tampak jelas bagaimana kebutuhan dan 

kepuasan dari khalayak pengguna media massa digolongkan. Khalayak 

menjadi sangat penting karena di dalam teori ini khalayak mengambil 

sebagai pusat perhatian teori. Berikut ini adalah penggolongan aktivitas 

yang dilakukan khalayak aktif menurut Jay G. Blumler (Blumler dalam 

Richard West, 2014, h.413-414):  

a) Media memiliki kegunaan untuk orang (uses), dan orang dapat 

menempatkan media pada kegunaan tersebut, istilah ini disebut 

kegunaan (utility), contoh: mendengarkan radio untuk mendengarkan 

lagu yang dapat mengurangi stress akibat kemacetan di jalan. 

b) Kesengajaan (intensionality) terjadi ketika motivasi orang menentukan 

konsumsi mereka akan isi media. Contoh: ketika mereka ingin tertawa, 

mereka akan menonton acara komedi. 

c) Selektivitas (selectivity), yaitu khalayak menggunakan media dapat 

menujukkan ketertarikan dan topik acara favorit mereka. Contoh: jika 

anda menyukai liburan mungkin anda akan menonton acara My Trip My 

Adventure.    
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d) Kesulitan untuk mempengaruhi (imperviousness to infuence) 

menyatakan khalayak membentuk pemahaman mereka sendiri dari isi 

dan makna dapat mempengaruhi apa yang mereka pikirkan dan mereka 

lakukan. Mereka seringkali menghindari pengaruh media tertentu. 

Contoh: seseorang memutuskan tetap menggunakan merek Samsung, 

untuk barang elektronik karena sudah terlanjur percaya terhadap 

kualitasnya.   

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa teori uses and gratifications 

sangat berkaitan dengan penelitian ini, karena melihat dari sisi khalayak 

yang aktif dalam menggunakan media untuk mencari informasi dan 

memperoleh informasi yang diinginkan oleh khayalak tersebut. Tentu saja 

generasi millennial merupakan salah satu bagian dari khalayak aktif yang 

paling sering menggunakan media untuk mendapatkan informasi terkini. 

Dalam penelitian ini, generasi millennial termasuk mahasiswa yang 

merupakan penikmat isi dari konten-konten media yang sangat aktif dalam 

mengakses suatu media.  

Bila dikaitkan dengan motif kepuasaan dan kebutuhan yang melatar 

belakangi khalayak, seseorang akan aktif mencari dan memilih media yang 

memiliki informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasaan yang 

ingin didapatkan oleh khalayak. Generasi millennial memilih untuk 

menggunakan media yang menyajikan informasi mengenai hiburan, acara 

terkini, topik mengenai artis-artis dan lain-lain, dengan harapan bahwa 

informasi yang didapatkan akan membantu khalayak dalam mengulas 
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sebuah event terkini, topik apa yang sedang diperbincangkan khalayak dan 

dapat menghibur khalayak ketika membaca artikel berita tersebut sehingga 

dapat memposisikan dirinya sebagai generasi millennial yang mengetahui 

beragam informasi terkini.    

Dennis McQuail (2011, h.178) menjelaskan bahwa kepuasaan 

media yang diperoleh setelah menggunakan suatu media yaitu dibagi 

menjadi:  

a. Informasi dan pendidikan  

b. Panduan dan saran  

c. Pengalihan dan relaksasi  

d. Kontak sosial  

e. Peneguhan nilai  

f. Kepuasaan budaya  

g. Pelepasan emosi  

h. Pembentukan dan konfirmasi identitas  

i. Ekspresi gaya hidup  

j. Keamanan  

k. Mengisi waktu  

Konsep mengukur kepuasaan disebut Gratifcation Sought (GS) 

yang merupakan motivasi individu menggunakan media massa, pada 

penelitian ini yaitu generasi millennial yaitu mahasiswa di tiga kampus 

daerah Serpong, Tangerang dalam menggunakan aplikasi Line Today. 

Gratification Sought adalah motivasi yang dicari atau diinginkan individu 
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ketika mengkonsumsi suatu jenis media tertentu seperti radio, tv atau koran. 

Gratification sought adalah motivasi yang mendorong seseorang dalam 

menggunakan media (Kriyantono, 2006, h.210).  

Gratification Obtained (GO) adalah kepuasaan yang didapatkan 

seseorang setelah mengonsumsi suatu jenis media tertentu. Gratification 

Obtained mempertanyakan hal-hal yang khusus mengenai apa saja yang 

telah diperoleh setelah menggunakan media dengan menyebutkan acara 

atau rubrik tertentu secara spesifik (Palmgreen dalam Kriyantono, 2006, 

h.211). Misalnya setelah membaca artikel hiburan dalam aplikasi Line 

Today penggunaan konsep-konsep baru ini memunculkan teori yang 

merupakan varian dan teori uses and gratifications, yaitu teori expectancy 

values (nilai pengharapan).  

Selanjutnya Kriyantono menjelaskan bahwa nilai-nilai yang 

dipengaruhi oleh faktor kultural dan faktor sosial, kebutuhan-kebutuhan, 

dan variabel-variabel psikologis. Kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai 

akan menentukan pencarian kepuasaan, yang pada akhirnya akan 

menentukan bagaimana perilaku seseorang pada saat mengkases suatu 

media. Tergantung pada hal apa saja yang diakses dan apa saja alternatif-

alternatif media yang dipilih, pengaruh media tertentu akan dirasakan oleh 

khalayak, dan akan memberikan pengaruh kepada kepercayaan seseorang 

mengenai media tersebut. Menurut teori nilai pengharapan, orang 

mengarahkan diri pada dunia misalnya dalam media, berdasarkan pada 

kepercayaan dan evaluasi-evaluasi mereka tentang dunia tersebut.     
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Bagan 2.1 

Model teori Expectancy-Values dalam GS & GO 

Kepercayaan- 
Kepercayaan  
(beliefs)  

  
  

                                    Pencarian kepuasaan  Konsumsi Media Perolehan  
 (GS)         kepuasaan 
                                                                           yang 
                                                                                                                             diterima  
                                                                                                                            (GO)  
 
 

Evaluasi- 
Evaluasi   

Sumber: Philip Palmgreen dalam Kriyantono, 2006, h.210 

 

2.3 Kerangka Konseptual  

 2.3.1 Media Baru 

Media baru tidak membatasi jumlah karakter huruf pada saat 

membuat suatu informasi dan jenis penyiarannya seperti apa, yang 

memungkinkan terjadinya percakapan antara banyak orang, memungkinkan 

penerimaan secara simultan, perubahan dan penyebaran objek budaya, 

dapat menganggu komunikasi dari kedudukan yang penting, hubungan 

kewilayahan dan modernitas serta memasukkan subjek modern ke dalam 

mesin yang memegang jaringan-jaringan komunikasi (Poster dalam 

McQuail, 2011, h.151).     
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Media baru dapat diartikan melalui konsep konvergensi media 

menurut Barr (2000) yaitu termasuk dalam kombinasi yaitu di tiga Cs 

komputer seperti media digital dan informasi teknologi, komunikasi seperti 

jaringan, artefak dan latihan, dan konten seperti media dan informasi (Barr 

dalam Terry Flew h.5, 2014).   

Lebih lanjut, Flew menjelaskan bahwa media baru juga termasuk ke 

salah satu sejarah lintasan dalam dunia komputer dan teknologi komunikasi 

konvergensi, sehingga perpaduan dari dua sejarah ini akan menunjukkan 

terjemahan dari semua media yang ada ke dalam data numerik yang dapat 

diakses melalui komputer. Semua jenis media termasuk konten digital, 

sekarang dapat meliputi hanya dengan cara menyediakan perlengkapan data 

komputer  

Manovich berpendapat bahwa definisi dari media baru yaitu dengan 

melihat komunikasi dengan logika sebagai pemikiran yang luas dapat 

dibentuk dalam logika komputer. Media baru juga dapat memunculkan 

beberapa aspek yaitu kemampuan untuk menyimpan data-data, 

menyebarkan dan memanipulasi data-data melalui data base, selama 

meremehkan signifikan yang sedang terjadi dalam elemen lain seperti 

melanjutkan narasi dan cerita dalam dimensi media (Terry Flew, 2014, h. 

5).   

Rasmussen (2000) menjelaskan bahwa media baru memiliki efek 

kualitatif yang berbeda terhadap integrasi sosial dalam jaringan masyarakat 

modern yang mengambil dari teori modernisasi Gidens (1991). Kontribusi 
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utamanya yaitu untuk menghubungkan antara dunia yang terbuka luas 

antara publik dan privat, antara dunia kehidupan dan sistem serta organisasi. 

Dunia yang terbuka dapat bertambah luas dengan kehadiran elektronik baru. 

Berbeda dengan televisi, media baru dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari serta dapat mempromosikan aneka ragam penggunaan dan 

partisipasi yang lebih besar. Dapat disingkat bahwa media baru membantu 

mendekatkan kembali hubungan antar individu setelah efek terpisah satu 

sama lain akibat dari efek modernisasi (McQuail, 2011, h.154-155).    

Lebih lanjut, McQuail menjelaskan bahwa banyak yang telah 

berpendapat mengenai media baru yang melampaui batasan ruang dan 

waktu. Media baru telah mengatasi masalah yaitu mengirim dan menerima 

pesan yang tadinya sangat terpaku pada lokasi seperti rumah, kantor, dan 

sebagainya namun, berubah menjadi dapat mengirim dan menerima pesan 

di mana saja dengan menggunakan perangkat pribadi. Seberapa jauh 

batasan waktu telah diatasi walaupun tidak pasti, kecuali berhubungan 

dengan kecepatan penyiaran yang lebih besar, menghindar dari jadwal 

waktu yang tetap, dan kemampuan untuk mengirimkan pesan ke siapa saja, 

di mana saja dan kapan saja.  

Hal tersebut mengakibatkan perubahan yang terjadi dalam 

perkembangan media dengan munculnya media baru (Rice dalam McQuail, 

2011, h.153):  

a. Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media 

b. Interaktivitas dan konektivitas jaringan yang semakin meningkat  
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c. Mobilitas dan delokasi untuk mengirim dan menerima  

d. Adaptasi terhadap peranan publikasi dan khalayak  

e. Munculnya beragam bentuk pintu baru (gateway) media  

f. Pemisahan dan pengaburan dari lembaga media  

Terdapat lima kategori utama media baru yaitu (McQuail, 2011, 

hal.156-157):  

1. Media komunikasi antarpribadi (interpersonal communication 

media) meliputi telepon yang semakin canggih dan surat 

elektronik.   

2. Media permainan interaktif (interactive play media) adalah 

media yang dasarnya berhubungan dengan komputer dan video 

game, ditambah dengan menggunakan peralatan realitas virtual. 

Penemuan utamanya terletak pada interaktivitas dan merupakan 

dominasi dari kepuasaan proses atau penggunaan.  

3. Media pencarian informasi (information search media) 

merupakan kategori yang luas namun internet merupakan contoh 

yang dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data yang 

ukuran, aktualitas dan aksesibilitasnya belum pernah ada 

sebelumnya. Selain internet, telepon (mobile) dapat menjadi 

saluran penerimaan informasi serta teleteks yang disiarkan dan 

layanan data radio.  

4. Baym (2002) menjelaskan bahwa media partisipasi kolektif 

(collective participatory media) yang meliputi penggunaan 
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internet untuk berbagi dan bertukar informasi, gagasan, 

pengalaman, serta untuk mengembangkan hubungan pribadi 

yang aktif (yang diperantarai oleh komputer). Situs jejaring 

sosial juga termasuk dalam kategori ini, penggunaanya mulai 

dari yang murni menggunakan peralatan hingga afektif dan 

emosional.  

5. Subtitusi media penyiaran (substitution of broadcasting media) 

adalah penggunaan media untuk menerima atau mengunduh 

konten di masa lalu yang biasanya disiarkan dengan metode lain 

yang serupa. Kegiatan utama dalam kategori ini yaitu menonton 

film dan acara di televisi.  

Karakteristik new media atau media baru adalah sebagai berikut (Martin 

Lister dalam Syaibani, 2011, h.7-8): 

1) Pengalaman baru dalam pesan, hiburan, kesenangan dan pola konsumsi 

media.  

2)  Interaktif media. 

3) Berbentuk hubungan baru antara pengguna dengan konsumen teknologi 

media. 

4) Identitas baru bagi komunitas dalam berinteraksi dimana saja. 

5) Konsep baru hubungan biologis dan teknologi. 

6) Pola baru dalam organisasi reduksi, integrasi sebuah media.  
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2.3.2 Instant Messaging  

Jurnal Rebecca E. Grinter dan Leysia Palen (2002) menyebutkan: 
IM systems support Internet-based synchronous text chat, with point-to-point 
communication between users on the same system. IM also supports group chat, 
with users inviting others to join them in a specified “room.” Some systems, such 
as AIM and ICQ, make some chat rooms public. In some IM systems, pictures and 
URLs can be included in the messaging. Instant Messaging is the newest and most 
popular incarnation of near-synchronous text chat technologies. MUD and IRC 
systems tend to be used for supporting communications between strangers or, more 
accurately, people who do not know each other in real space. Today IM offers 
analogous public chat rooms organized around such topics as “Britney Spears” 
and the television show, “Sex and the City.” However, IM distinguishes itself from 
previous text messaging technologies by users’ predominant messaging with 
known others. Instant messaging is finding its way into teen communications 
despite a lack of system interoperability, which would intuitively seem to be a 
major obstacle to adoption. After all, other text communications technologies like 
e-mail and SMS benefit from being interoperable. For teenagers, peer pressure is 
a major catalyst in IM adoption, and helps overcome the problems that a lack of 
interoperability initially presents.  IM use is in part characterized as an optimizing 
choice between multiple communications media, practice is also tied to concerns 
around peer pressure, peer group membership and creating additional 
opportunities to socialize.  

Maksudnya adalah instant messaging atau pesan singkat yang 

sistemnya menggunakan internet melalui chat teks melalui titik ke titik 

komunikasi antara pengguna pada sistem yang sama. Pesan singkat juga 

didukung dengan chat grup, dengan cara pengguna mengundang orang lain 

untuk ikut bergabung dengan grup seperti AIM dan ICQ, membuat chat grup 

menjadi publik. Dalam sistem pesan singkat, foto dan link dapat 

dimasukkan ke dalam chat. Pesan singkat merupakan teknologi terbaru dan 

yang paling popular karena inkarnasi dekat sinkron teks chat teknologi. 

MUD dan IRC sistemnya biasa digunakan untuk mendukung komunikasi 

antara orang yang tidak dikenal menjadi kenal melalui teks chat. Pesan 

singkat menawarkan analogi publik ruang chat yang sudah diatur, namun 

pesan singkat membedakan dirinya dari teknologi pengguna dominan 
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dengan dikenal orang lain pesan teks yang sebelumnya.  Pesan singkat 

menemukan arah melalui remaja dalam berkomunikasi, meskipun 

kurangnya interoperabilitas sistem yang intuitif tampaknya merupakan 

kendala utama untuk adopsi. Selanjutnya, perkembangan teknologi 

komunikasi teks lainnya seperti e-mail dan SMS memanfaatkan sedang 

dioperasikan. Untuk remaja, tekanan adalah katalisator utama dalam IM dan 

membantu mengatasi masalah-masalah yang kurangnya interoperabilitas 

awalnya menyajikan. Pesan singkat diambil alih oleh remaja, karena 

memenuhi kebutuhan komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-

sehari remaja. Pesan singkat ditandai sebagai pilihan untuk 

mengoptimalkan antara beberapa media komunikasi, praktek juga terikat 

kepada keprihatinan sekitar tekanan teman sebaya, keanggotaan grup rekan 

dan menciptakan kesempatan tambahan untuk bersosialisasi.  

Pesan singkat diciptakan pada bulan Juli 1996 oleh 4 pengguna 

komputer yang usianya masih muda berasal dari Israel adalah Yair 

Goldfinger berusia 26 tahun yang bekerja sebagai Chief  Technology 

Officer, Arik Vardi berusia 27 tahun yang bekerja sebagai Chief Executive 

Officer, Sefi Vigiser yang berusia 25 yang memiliki jabatan sebagai 

President of Mirabilis, dan Amnon Amir yang berusia 24 tahun, mereka 

memulai sebuah perusahaan bernama Mirabilis untuk memperkenalkan 

cara baru berkomunikasi melewati internet. Masyarakat menyadari bahwa 

jutaan orang yang berkomunikasi melalui internet menggunakan World 

Wide Web (www), namun pengguna tersebut tidak saling berhubungan. 
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Mereka menciptakan teknologi yang akan memungkinkan pengguna 

internet untuk mencari secara online satu sama lain di Internet, dan untuk 

menciptakan saluran komunikasi peer-to-peer yang memungkinkan 

pengguna di seluruh kampus atau bahkan di seluruh kota di fasilitas untuk 

dapat mengakses komunikasi secara dua arah, pesan berbasis tulisan ini 

tanpa login ke situs disebut ICQ dan dirilis pada bulan November 1996. 

Dalam waktu 6 bulan, sebanyak 850.000 pengguna telah didaftarkan oleh 

Mirabilis. Pada bulan Juni 1997, Mirabilis mampu menangani 100.000 

pengguna secara bersamaan dan telah menjadi jaringan komunikasi terbesar 

di internet (ischool.utexas.edu).  

Jurnal Mary Czerwinski, Edward Cutrell dan Eric Horvitz (2000) 
menyebutkan: The benefits of instant messaging are numerous, including the 
ability to know when personal contacts are available, nearly instantaneous 
communication and the ability to carry on several informal conversations at once. 
However, the effects of the growing number of incoming instant messages, 
combined with e-mail, news alerts and other updates, on going computing tasks 
have been relatively unexplored. 

 
Maksudnya adalah keuntungan dari pesan singkat sangat banyak 

termasuk kemampuan untuk mengetahui kapan kontak pribadi tersedia, 

komunikasi instan dan kemampuan untuk mengirimkan beberapa informasi 

informal yang berbeda terjadi dalam suatu percakapan dengan cara sekali 

kirim saja. Namun angka yang meningkat dari pesan singkat juga 

dikombinasi dari email, peringatan berita terbaru dan update lainnya yang 

sedang berlangsung yang belum diketahui.  

Seiring dengan berkembangnya layanan pesan singkat, maka 

banyak aplikasi pesan singkat yang tidak berbayar dan dapat diunduh di 

telepon genggam sehingga banyak khalayak yang menggunakannya, salah 
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satunya yaitu Line. Sejarah berdirinya Line dimulai ketika gempa besar 

yang diikuti tsunami di Jepang pada 2011. Saat itu, karyawan NHN, 

perusahaan pemilik Line, terpaksa harus berhubungan melalui internet satu 

sama lain. Oleh karena peristiwa tersebut NHN terinspirasi membangun 

aplikasi yang mampu melayani berbagai kebutuhan konsumen dalam satu 

platform. Line mengizinkan penggunanya untuk berkirim pesan dan 

panggilan melalui smartphone mereka (merdeka.com). 

Line menggunakan medium internet yang telah ada jadi panggilan 

dan pesan melalui Line yang tidak ditarik biaya. Untuk membedakan Line 

dari aplikasi komunikasi yang lain, Line menyediakan game, aplikasi 

kamera dan platform social media miliknya sendiri. Bahkan platform media 

sosial Line sendiri juga memiliki timeline dan homepage, yang mirip dengan 

Facebook. Line terkenal dengan Stamps miliknya. Stamps sendiri adalah 

emoticon lucu, seperti tokoh kartun. Line digemari karena pengguna di 

jepang yang sangat gemar menggunakan emoticon lucu sebagai pengganti 

kata. Aplikasi Line tersedia pada platform iOS dan Android. Aplikasi Line 

kini sedang populer disemua kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang 

dewasa banyak yang menggunakannya (merdeka.com).    

2.3.3 Berita Online  

Berita online (Online News) merupakan hal yang baru mulai banyak 

digunakan pada pertengahan tahun 1990-an dengan terkenalnya Internet 

(World Wide Web atau WWW.) Online News dapat diartikan sebagai media 

yang berkapasitas tersedia layanan berita live, audio dan video yang 
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terbentuk berdasarkan teknologi hypermedia dan hypertext yang 

berkembang dengan pesat termasuk suara dan grafis (Dominick, 2009, 

h.278).   

Menurut Jurnal Interacttive Feature of Online Newspapers: 

Identifying Patterns and Prediciting Use of Engaged Readers oleh Deborah 

S. Chung (2008) menjelaskan bahwa surat kabar online memiliki 

popularitas yang dapat dikaitkan dengan kualitas interaktif internet menurut 

laporan tahunan American Journalism pada tahun 2006. Menurut Brown 

(2000) menyatakan bahwa para jurnalis berharap untuk dapat membawa 

khalayak lebih dekat lagi dengan berita yaitu dengan cara mengangkat 

interaktivitas ke dalam berita online. Komunikasi langsung adalah kualitas 

baru dalam hubungan antara publikasi berita dan khalayak serta dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa pembaca berita online menemukan bahwa 

interaksi merupakan hal yang berharga (Pew Research Center for Citizen 

and Pers, 1999). Menurut Digital Journalism Credibility Study (2003) 

menyatakan bahwa sifat interaktif link e-mail dan pesan singkat adalah 

bagian inti dari media dan memiliki potensi baru untuk menciptakan 

masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa interaktivitas dapat 

dianggap memiliki karakteristik positif dari media baru.   

Deuze (2003) menjelaskan bahwa dimensi interaktivitas untuk situs 

berita adalah interaktivitas navigasi contohnya yaitu pengguna dapat 

mencari lokasi tertentu dengan hyperlink dan menu bar, interaktivitas 

adaptif contohnya yaitu pengguna mendapatkan peringatan terhadap konten 
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di dalam sistus tersebut dan aktivitas antar fungsional contohnya yaitu 

pengguna dapat berkomunikasi dengan orang lain.  

Outing (1998) berpendapat bahwa situs berita harus benar-benar 

interaktif yang dapat memberikan fasilitas komunikasi antar manusia 

melalui fitur interaktif. Ia juga mengatakan bahwa internet merupakan 

media dua arah dan untuk situs keunggulannya terdapat interaktivitas.   

2.3.4 Line Today  

Line Today merupakan aggregator berita online yang ada di dalam 

aplikasi instant messaging gratis untuk smartphone yaitu Line. Line juga 

dapat disebut sebagai aplikasi jejaring sosial karena, terdapat fitur timeline 

sebagai wadah untuk berbagi status, pesan suara, video, foto, kontak dan 

informasi lokasi (Ardilas.com, 2014).  

Line Today yaitu aggregator berita yang sudah ada dalam Line itu 

sendiri sehingga Line Today akan muncul di home timeline Line. Untuk 

mengupdate pengguna Line dengan informasi terkini melalui Line Today 

muncul pada tahun 2016 yang dibilang termasuk portal berita online baru 

tetapi sering diakses oleh pengguna Line itu sendiri, karena untuk membaca 

informasi terkini tidak perlu untuk keluar dari aplikasi tinggal mengklik 

Line Today juga sudah dapat mengakses informasi terkini.  

Line Today berada di dalam aplikasi Line sehingga untuk 

mengaksesnya anda harus memiliki Line terlebih dahulu, namun Line Today 

juga dapat diakses melalui beragam pilihan yaitu dari timeline Line, dari 

chat room untuk memberi notifikasi mengenai berita terkini, dari menu 
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sendiri yaitu berada di bawah tepat bersebelahan dengan timeline aplikasi 

Line dan memiliki situs resmi di http://today.line.me/id yang dapat diakses 

langsung oleh para pengguna Line dan bukan pengguna Line sehingga 

memudahkan pengguna untuk membaca berita karena terdapat banyak 

pilihan untuk mengakses Line Today. Uniknya, berita yang terdapat di Line 

Today yaitu merupakan kumpulan berbagai berita dari portal berita online 

yang bekerja sama dengan Line maka, Line Today tidak membuat berita 

hanya menjadi wadah kumpulan berita online saja yaitu dari Kompas.com, 

Detik.com, Tempo.com, Tribunnews.com, Suara.com, Trivia.id, Brilio.net, 

Kapanlagi.com, hai-online.com, kawankumagz.com, IDNtimes.com dan 

portal berita online lainnya. 

Tujuan Line Today dibuat yaitu pengguna Line dapat terus update 

dengan berita terkini dan dapat tetap berkomunikasi dengan kerabat dan 

sahabat, tanpa harus keluar dari aplikasi Line terlebih dahulu 

(Infokomputer.com, 2016).  

Topik yang dipilih oleh Line Today lebih mengarah ke 

entertainment sehingga sifatnya lebih untuk menghibur pembaca tetapi juga 

terdapat berita umum, teknologi dan lifestyle namun, banyak sekali 

pengguna Line yang membaca berita dari Line Today karena diberitahu 

melewati notifikasi langsung dari aplikasi Line jadi selalu di update setiap 

harinya khusus hanya untuk pengguna Line saja. 
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Sekarang ini khalayak terutama generasi milennial lebih memilih 

untuk mengakses berita secara online melalui gadget masing-masing karena 

dapat diakses kapan saja pada waktu senggang yang dimiliki dan di mana 

saja sehingga sangat mudah sekali untuk mengetahui informasi terkini 

hanya dengan mengklik saja.  

2.3.5 Generasi Millenials 

Generasi Millenials atau sering disebut Generasi Y merupakan 

orang-orang yang lahir pada 1980-2000. Di Indonesia menyebut generasi 

millennials dengan sebutan generasi langgas karena generasi ini sangat 

bebas untuk memilih sekolah dan jurusan, memilih pekerjaan, bahkan 

sangat bebas untuk memilih usaha yang akan dijalankan (Yoris, 2016, h.4).  

Selanjutnya, Yoris menjelaskan bahwa di tahun 2015, jumlah 

generasi millennials di Indonesia sebanyak 84 juta orang menurut 

Bappenas, sementara jumlah penduduk Indonesia mencapai 255 juta 

penduduk yang berarti sebanyak 33% dari penduduk Indonesia merupakan 

generasi millennials.  

Lebih lanjut lagi, Yoris juga menjelaskan bahwa dalam konteks 

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah dimulai pada 2016, peran 

millennials Indonesia bahkan lebih penting lagi. Jumlah penduduk ASEAN 

(10 negara) sebanyak 625 juta orang dan 40,3% di antaranya merupakan 

orang Indonesia sebanyak 255,5 juta orang dengan 84 juta millennials di 

Indonesia, berarti 23% pemuda ASEAN ada di Indonesia.  
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Generasi millenials tentu saja memiliki karakter tersendiri yang 

menyebabkan mereka merupakan generasi yang berbeda dari generasi lain, 

karakter generasi millennials yaitu sebagai berikut: 

1. Collective: memiliki tingkat solidaritas yang tinggi dalam 

ikatan kelompok yang banyak terjadi di kota non-urban 

2. Customisation: membuat segala sesuatu dengan kreatifitas 

yang dibantu dengan teknologi informasi seperti tren Do It 

Yourself (DIY) dan video how to di Youtube  

3. Komunitas: ingin turut serta dalam suatu komunitas dan 

lebih akomodatif terhadap budaya generasi muda 

4. Memiliki hubungan yang erat dengan keluarga: generasi 

millennials menilai bahwa old values seperti hormat pada 

orang tua menjadi sesuatu yang sangat berharga 

5. Berubah karena generasi: generasi millennials menjadi kritis 

dan berani menyampaikan pendapat 

6. Mengejar inspirasi: generai millennials mencari role model 

dan idola lewat tokoh-tokoh generasi X di tingkat nasional 

dan internasional 

7. Terhubung satu sama lain: selalu ingin berkomunikasi di 

mana pun dan kapan pun millennials berada dengan koneksi 

wi-fi yang tersedia di banyak tempat umum 
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8. Percaya diri: millennials memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi sehingga dapat berkembang dengan gayanya sendiri 

(Yoris, 2016, h.35). 

Dapat disimpulkan dari karakter generasi millennials di atas bahwa 

mahasiswa memiliki karakter-karakter tersebut dan termasuk dalam 

generasi millennials serta menunjukkan generasi millennials merupakan 

generasi yang unik, kreatif dan serba instan dikarenakan kemajuan 

teknologi.  

Menurut Hartaji (2012, h.5) mahasiswa adalah seseorang yang 

sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang 

menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri 

dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Dalam 

Kamus Bahasa Indonesia (KBI), mahasiswa didefinisikan sebagai orang 

yang belajar di Perguruan Tinggi (Kamus Bahasa Indonesia Online, 

kbbi.web.id). 

Menurut Siswoyo (2007, h.121) mahasiswa dapat didefinisikan 

sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, 

baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan 

perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang 

tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan kerencanaan dalam bertindak. 

Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang 

cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip 

yang saling melengkapi.  
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Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang 

usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja 

akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas 

perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup 

(Yusuf, 2012, h.27).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

adalah seorang peserta didik yang berusia dari 18 sampai 25 tahun yang 

terdaftar dan menjalani pendidikannnya di perguruan tinggi baik dari 

akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.    

2.3.6 Motivasi 

 Motif merupakan penggerak untuk melakukan tindakan sesuatu, 

setiap orang digerakkan atau didorong oleh kebutuhan dan keinginan 

tertentu. Kebutuhan sifatnya mutlak harus dipenuhi, yang sudah ada 

dalam diri manusia sedangkan, keinginan adalah kehendak yang lebih 

spesifik dalam upaya memenuhi kebutuhan dan sifatnya lebih 

bervariasi. Dapat diartikan bahwa, pengakses media akan memilih atau 

tidak memilih suatu media yang dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu 

yang didasari dengan motif pemenuhan kebutuhan yang ingin dipenuhi 

(Kriyantono, 2006, h.356).    

 Penggunaan media online muncul karena adanya keinginan akan 

kebutuhan, dimana terdapat harapan bahwa dengan menggunakan 

media online dapat memenuhi kebutuhan mereka, meskipun masih 

banyak sumber lain yang dapat dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan 
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tersebut. Adanya keinginan untuk menggunakan media dikarenakan 

munculnya motivasi/ keinginan. Motivasi merupakan usaha-usaha yang 

dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya 

atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya (Tim Penyusun 

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, h.593). 

 Menurut Denis McQuail (2011, h.72) kemungkinan penggunaan 

media dan jenis-jenis motif gratifikasi dengan membedakannya menjadi 

empat bagian, yaitu: 

1) Motif informasi.  

2) Motif integrasi, interaksi sosial. 

3) Motif identitas personal.  

4) Motif hiburan. 

 Lebih lanjut, McQuail menjelaskan bahwa pada motif informasi 

berhubungan dengan kebutuhan informasi mengenai peristiwa yang 

terjadi di sekitarnya, dorongan akan rasa ingin tahu, dorongan untuk 

memperkuat pendapat dan keputusan yang diambil, dan dorongan untuk 

memperoleh perasaan aman melalui pengetahuan yang didapat dari 

media massa. Sedangkan motif identitas pribadi merupakan motif yang 

berhubungan dengan dorongan untuk memperkuat nilai-nilai pribadi 

dan dorongan untuk memperkuat kredibilitas, status hingga stabilitas. 

Selain itu juga berkaitan dengan dorongan individu untuk mencari 

model perilaku melalui media bagi perilakunya sehari-hari. Dorongan 
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untuk mencari identifikasi nilai-nilai dalam diri khalayak dengan nilai-

nilai orang lain melalui media dan dorongan untuk memperoleh 

wawasan berpikir.  

Selanjutnya, McQuail juga menjelaskan bahwa motif integrasi 

dan interaksi sosial berhubungan dengan dorongan individu untuk 

berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, seperti dorongan 

untuk mempertahankan norma-norma sosial, empati sosial, 

mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa 

memiliki. Kemudian, motif hiburan berhubungan dengan dorongan 

individu untuk mencari hiburan dengan dorongan untuk melepaskan 

kejenuhan dan kebosanan, dan juga dorongan untuk mengisi waktu 

luang sehingga terjadi pengaruh bertingkat yang akan membentuk 

kebutuhan informasi. Pada penelitian ini motif yang ingin diperlihatkan 

peneliti yaitu, apa saja yang mempengaruhi mahasiswa dalam mencari 

informasi dapat tersalurkan dalam menggunakan aplikasi Line Today. 

  2.3.7 Kepuasaan Khalayak / Audiens  

Tingkat kepuasan audiens adalah derajat atau tingkatan dimana 

audiens sudah merasa terpenuhi kebutuhannya dalam mengakses sebuah 

media tertentu. Karena yang diteliti adalah mahasiswa maka istilah 

kepuasan khalayak lebih tepat disebut kepuasan audiens. Kepuasan audiens 

atau gratifikasi audiens dalam menggunakan media adalah situasi atau 

perasaan puas pada individu audiens ketika motif awalnya dalam 

menggunakan media tercapai. Perasaan ini, dapat tercapai setelah 
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kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhinya terpuaskan. Kebutuhan 

tersebut mempengaruhi individu dalam melakukan pengkonsumsian media.   

Sehingga indikasi kepuasan dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

kemampuan media dalam memenuhi kebutuhan. Kepuasan (gratification) 

menurut Little John (2005, h.286) ‘your beliefs what a medium can give you 

and your evaluations of this material.’ Maksudnya adalah keyakinan anda 

apa yang media dapat berikan dan evaluasi anda mengenai suatu informasi.  

Konsep pemuasan kebutuhan audiens terbagi menjadi dua yakni 

motivasi yang dicari atau disebut Gratification Sought (GS) dan kepuasan 

yang diperoleh atau Gratification Obtained (GO) (Kriyantono, 2006, 

h.210). Kepuasan khalayak dalam menggunakan media pada akhirnya 

diukur berdasarkan kesenjangan atau selisih antara Gratification Sought 

(GS) dan Gratification Obtained (GO). Motivasi yang ingin diketahui pada 

penelitian ini yaitu motivasi apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa dalam 

mencari informasi dan kepuasaan yang diperlihatkan pada penelitian ini 

yaitu kepuasaan apa yang didapatkan mahasiswa dalam memperoleh 

informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan GS dan GO 

yang dijadikan dua variabel. Maka bunyi pernyataannya adalah:  

GS > GO: Tidak tercapainya kepuasaan oleh responden antara 

motivasi yang dicari dengan kepuasaan yang diperoleh terhadap 

penggunaan aggregator berita online Line Today dalam generasi millennial.  

GS < GO: Tercapainya kepuasaan oleh responden antara motivasi 

yang dicari dengan kepuasaan yang diperoleh terhadap penggunaan 
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aggregator berita online Line Today dalam generasi millennial 

(Gratification Obtained/GO) 

2.4 Kerangka Pemikiran  

     Bagan 2.2  

        Kerangka Pemikiran 
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