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ABSTRAK 

Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi cukup berkembang sangat pesat. Hal ini sangat 

berhubungan dengan kebutuhan manusia akan informasi dan teknologi. Guna melengkapi 

kebutuhannya, manusia menggunakan berbagai cara. Salah satu kebutuhan manusia adalah 

kebutuhan akan informasi. Informasi-informasi tersebut tentunya dapat diperoleh melalui 

media massa. Kemunculan media massa mengalami tahapan-tahapan perkembangan di 

bidang teknologi dan dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronik dan media digital 

atau new media. Dengan media massa digital, informasi apa saja dari belahan dunia manapun 

dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Kecepatannya yang tinggi dalam memberikan 

informasi membuat media massa digital sangat digemari oleh masyarakat saat ini. 

Keberadaan media massa digital tidak terbatas ruang dan waktu sehingga penggunaannya 

dapat digunakan dimanapun dan kapan pun yang mereka kehendaki. Pada saat ini, media 

online menjadi alternative lain untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pengguna media massa 

digital banyak diakses oleh mahasisiwa yang merupakan khalayak muda yang dimana 

mereka lebih mampu menyesuaikan diri dengan teknologi, hal ini didukung oleh adanya 

fakta bahwa konsumen media massa digital terutama para remaja cenderung memilih media 

yang lebih canggih, yakni media massa digital dari pada media cetak (Lapham, 1995 dalam 

surya 2002). Sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perilaku mahasiswa 

dalam menggunakan media massa digital. Untuk mengetahui hal itu peneliti menggunakan 

teori Uses and Gratification dari Elihu Katz bahwa fungsi dari media massa digital 

mempengaruhi perilaku seseorang menggunakan media massa yaitu surveillance, 

entertainment, personal (escape), and social relationship. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling non random yaitu purposive sampling. Hasil 

dari penelitian ini yaitu di temukan bahwa perilaku penggunaan media massa digital 

terhadapa mahasiswa yaitu di dorong oleh fungsi dari media massa digital yaitu 

entertainment, para mahasiswa IIP lebih banyak mengakses media hiburan disaat mengakses 

media massa digital. Dengan ini dapat diketahui bahwa tujuan penggunaan media massa 
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digital adalah untuk menambah wawasan dan keperluan untuk memenuhi rasa keingintahuan 

responden. Hal ini sesuai dengan ciri remaja akhir dimana memeiliki karakter ingin tahu yang 

tinggi. Perilaku penggunaan media massa digital pada remaja akhir ini merupakan 

simbolisasi adanya sebuah net generation sebuah generasi yang lahir di tengah kemajuan 

teknologi informasi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Kata Kunci : Media 

Massa Digital, Kebutuhan Informasi, Motivasi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perilaku penggunaan... IRMA ASOKAWATI



ABSTRAK 

Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi cukup berkembang sangat pesat. Hal ini sangat 

berhubungan dengan kebutuhan manusia akan informasi dan teknologi. Guna melengkapi 

kebutuhannya, manusia menggunakan berbagai cara. Salah satu kebutuhan manusia adalah 

kebutuhan akan informasi. Informasi-informasi tersebut tentunya dapat diperoleh melalui 

media massa. Kemunculan media massa mengalami tahapan-tahapan perkembangan di 

bidang teknologi dan dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media elektronik dan media digital 

atau new media. Dengan media massa digital, informasi apa saja dari belahan dunia manapun 

dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Kecepatannya yang tinggi dalam memberikan 

informasi membuat media massa digital sangat digemari oleh masyarakat saat ini. 

Keberadaan media massa digital tidak terbatas ruang dan waktu sehingga penggunaannya 

dapat digunakan dimanapun dan kapan pun yang mereka kehendaki. Pada saat ini, media 

online menjadi alternative lain untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pengguna media massa 

digital banyak diakses oleh mahasisiwa yang merupakan khalayak muda yang dimana 

mereka lebih mampu menyesuaikan diri dengan teknologi, hal ini didukung oleh adanya 

fakta bahwa konsumen media massa digital terutama para remaja cenderung memilih media 

yang lebih canggih, yakni media massa digital dari pada media cetak (Lapham, 1995 dalam 

surya 2002). Sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perilaku mahasiswa 

dalam menggunakan media massa digital. Untuk mengetahui hal itu peneliti menggunakan 

teori Uses and Gratification dari Elihu Katz bahwa fungsi dari media massa digital 

mempengaruhi perilaku seseorang menggunakan media massa yaitu surveillance, 

entertainment, personal (escape), and social relationship. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling non random yaitu purposive sampling. Hasil 

dari penelitian ini yaitu di temukan bahwa perilaku penggunaan media massa digital 

terhadapa mahasiswa yaitu di dorong oleh fungsi dari media massa digital yaitu 

entertainment, para mahasiswa IIP lebih banyak mengakses media hiburan disaat mengakses 

media massa digital. Dengan ini dapat diketahui bahwa tujuan penggunaan media massa 

digital adalah untuk menambah wawasan dan keperluan untuk memenuhi rasa keingintahuan 

responden. Hal ini sesuai dengan ciri remaja akhir dimana memeiliki karakter ingin tahu yang 

tinggi. Perilaku penggunaan media massa digital pada remaja akhir ini merupakan 

simbolisasi adanya sebuah net generation sebuah generasi yang lahir di tengah kemajuan 

teknologi informasi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Kata Kunci : Media 

Massa Digital, Kebutuhan Informasi, Motivasi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perilaku penggunaan... IRMA ASOKAWATI




