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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan adanya perubahan masyarakat yang lebih konsumtif, 

dimana akses terhadap kebutuhan informasi saat ini menjadi hal yang utama dan 

penting untuk dilakukan oleh siapa saja, termasuk bagi orang yang memiliki 

keterbatasan fisik pendengaran atau penyandang tunarungu. Informasi sering 

dijadikan sebagai sumber daya, komoditas dan kekuatan dalam kehidupan, 

mengakibatkan penyandang tunarungu membutuhkan banyak sekali informasi 

dengan bentuk apapun untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup 

dalam sehari – hari. Adanya kebutuhan informasi yang berbeda antara satu 

individu dengan individu lainnya menyebabkan akses terhadap informasi 

dipenuhi dengan berbagai macam bentuk, salah satu diantaranya adalah informasi 

dalam bentuk elektronik yang kemudian banyak disebut internet. Berdasarkan 

yang kita ketahui bahwa penyandang tunarungu merupakan orang yang memiliki 

gangguan terhadap pendengarannya. Mengakibatkan komunikasi dengan orang 

normal lainnya pun menjadi terhambat, mengingat tidak semua orang pada 

umumnya mengerti cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. 

Oleh karena itu, dengan adanya internet ini mempermudah mereka dalam 

berkomunikasi satu dengan lainya, sehingga dapat bertukar maupun berbagi 

informasi yang dapat dilakukan tanpa adanya batasan jarak ruang maupun waktu. 
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Keberadaan internet kini telah banyak diterima dan sudah menjadi bagian 

dalam kehidupan. Dimana hampir disetiap aktivitas, penggunaan internet menjadi 

media yang sangat membantu. Menurut Bargh & McKenna (2004 dalam Barak 

2008 : 1803) menjelaskan bahwa internet menjadi sarana umum yang diterima 

dan terlibat dalam berbagai kegiatan setiap orang. Hal ini dikarenakan internet 

dinilai sebagai salah satu media alternatif yang memudahkan dalam memenuhi 

setiap kebutuhan, salah satunya kebutuhan terhadap informasi. Dimana 

keunggulan tersebut dinilai mampu menyediakan berbagai informasi yang pada 

sebelumnya susah untuk didapatkan hingga akses terhadap sumber informasi 

bukan menjadi suatu permasalahan lagi. Selain itu, kebutuhan mencari informasi 

menggunakan internet merupakan kegiatan yang menguntungkan karena dinilai 

lebih efektif dan efisien dalam waktu pencariannya. Hal ini disebabkan karena 

penggunanya langsung disuguhkan layanan-layanan yang disediakan dalam 

sumber yang dikemas semenarik mungkin dan dapat dengan mudah untuk 

dipahami oleh penggunanya. Begitu mudahnya akses dan layanan yang kemudian 

mampu ditawarkan internet dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Sehingga 

akses internet ini dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun 

mereka butuhkan.  

Meskipun memiliki keterbatasan, banyak dari penyandang tunarungu 

menggunakan dan memanfaatkan internet. Terdapat penelitian yang dilakukan 

oleh Valentine dan Skelton (2009 :10) yang memeriksa penggunaan internet oleh 

orang tunarungu. Dari survei yang diedarkan secara nasional kepada 419 

responden yang merupakan penyandang tunarungu, 307 orang diantaranya adalah 
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pengguna internet dan 112 tidak memanfaatkan internet. Hasil penelitian 

menemukan bahwa 79 % orang tunarungu lebih cenderung menggunakan internet 

setiap hari daripada orang pada umumnya yang hanya 59%. Kehadiran internet 

yang dinilai sebagai media yang mempermudah dalam berkomunikasi, 

menjadikan para penyandang tunarungu ini berkumpul dalam suatu wadah. 

Dimana dalam wadah tersebut mereka saling bertukar informasi terkait 

perkembangan teknologi alat bantu maupun informasi kesehatan. Dalam hal ini 

juga terdapat pada hasil penelitian Valentine dan Skelton (2009 :1) yang 

mengungkapkan bahwa; 

“The Internet has improved D/deaf people’s ability to access information 
about, and communicate with, the hearing world for instrumental 
purposes (e.g. banking, health information), and to communicate more 
effectively with hearing families. This has given some Deaf people a 
greater sense of equality with hearing people. The Internet has enabled 
D/deaf people to find and pass on information about Deaf issues, to meet 
new D/deaf friends and to communicate easily with otherD/deaf people”  

Dari ungkapan tersebut mengartikan, internet telah meningkatkan 

kemampuan penyandang tunarungu dalam mengakses informasi yang 

dibutuhkan, salah satunya informasi tentang kesehatan. Selain itu internet juga 

membantu mereka dalam berkomunikasi dengan keluarga dan teman sesama 

tunarungu. Seperti dikutip dari penelitian Pradana (2015) yang berjudul “strategi 

Komunikasi Antar Anggota Dalam Kelompok Penyandang Tunarungu” dimana 

walaupun merupakan penyandang tunarungu tapi dengan adanya gadget  menjadi 

hal yang paling membantu. Memang tidak mungkin jika melakukan panggilan 

langsung melalui telepon oleh karena itu jika memerlukan jawaban yang cepat 

dan langsung memakai videocall melalui internet. Dengan videocall mereka 
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dapat melakukan percakapan dengan bahasa isyarat yang dapat dilihat oleh lawan 

bicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendengaran mereka 

kurang berfungsi, kemampuan intelektual mereka tetap dapat difungsikan. Dan 

apabila kemampuan mereka dikembangkan secara optimal, mereka tidak akan 

mengalami kesulitan dalam hal belajar terutama dalam pemanfaatan internet.  

Pemanfaatan internet oleh penyandang tunarungu di Indonesia belum 

sepenuhnya maksimal, mengingat penyebaran internet oleh mereka di Indoensia 

juga belum merata. Hal ini berpengaruh terhadap pemanfaatan media internet itu 

sendiri. Kebanyakan dari penyandang tunarungu masih memanfaatkan internet 

sebagai media hiburan atau hanya mengenal beberapa sumber informasi tertentu. 

Hal ini didukung dari hasil penelitian Valentine dan Skelton (2009 : 3) yaitu,  

“Deaf people are less likely to use the Internet for shopping and playing 
games than the general population.” 

 

Dengan beragamnya sumber informasi yang ada di internet namun 

sedikitnya informasi atau pengalaman dalam menelusur internet, maka hal ini 

mengakibatkan mereka hanya mengakses beberapa sumber informasi tertentu. 

Apabila internet bagi penyandang tunarungu ini dapat dimanfaatkan secara 

maksimal, maka dapat digunakan sebagai salah satu media untuk menguasai 

maupun memperkaya informasi yang dimiliki.  

Berdasarkan hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena tidak 

hanya dengan kemudahan akses, kemutakhiran teknologi yang kemudian 

ditawarkan oleh internet saat ini, namun apakah dengan adanya keterbatasan fisik 
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yang dimiliki dapat membentuk ciri tersendiri dalam pemanfaatan internetnya. 

Selain itu penelitian terkait pemanfaatan internet oleh penyandang tunarungu di 

Indonesia hampir jarang dilakukan. Hal ini amat disayangkan karena dapat 

meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan intelektual penyandang 

tunarungu. Mereka juga merupakan salah satu minoritas yang kurang tersentuh 

perhatiannya oleh masyarakat luas terutama pemerintah. Ini dapat terlihat mulai 

dari data kependudukan atau perkembangan tunarungu di Indonesia yang jarang 

diperbarui. Menurut data Pusat Data Informasi Nasional (PUSDATIN) dari 

Kementerian Sosial (Wibisono, 2014) di Indonesia pada tahun 2010 

menyebutkan jumlah penyandang tunarungu di Indonesia berjumlah sebesar 

2,547,626 orang. Pada Jawa Timur sendiri memiliki jumlah penyandang cacat 

tertinggi dibandingkan dengan provinsi – provinsi lain di Indonesia, khususnya di 

Kota Surabaya. Meskipun jumlah penderita cacat di Surabaya sejak tahun 2010 

cenderung mengalami penurunan. Mulai dari 4.276, menjadi 2.088 di tahun 2011 

dan 1.694 di tahun 2012. Namun penyandang cacat terbanyak di Surabaya pada 

tahun 2012 adalah tuna wicara/rungu. Jumlah penderitanya meningkat dari tahun 

2011 sebanyak 280 menjadi 718 di tahun 2012 (http://dinsossby.surabaya.go.id/ 

).  

Dengan adanya keterlambatan perbaruan data penyandang cacat ini,  

sehingga banyak dieluh-eluhkan oleh penyandang cacat khususnya penyandang 

tunarungu terkait hal ini, karena berpengaruh terhadap masa depan mereka di 

negara ini. Sedikitnya pekerjaan yang menerima penyandang cacat salah satunya 

penyandang tunarungu ini menjadikan mereka harus dapat menguasai informasi 
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dan penggunaan internet. Apabila mereka dapat memanfaatkannya dengan 

maksimal maka dapat meningkatkan status ataupun bahkan dapat menciptakan 

perkerjaan bagi mereka tanpa harus bergantung terhadap orang lain. Dalam hasil 

penelitian Valentine dan Skelton (2009 : 7)  45% penyandang tunarungu yang 

menggunakan internet mengatakan bahwa deskriminasi terhadap mereka 

berkurang dari pada yang mereka alami pada kehidupan sehari-hari dan 70 % 

mengatakan bahwa dengan menggunakan internet telah meningkatkan kualitas 

hidup mereka.  

Dalam penelitian ini peneliti memilih Komunitas GERKATIN sebagai 

obyek penelitian, karena komunitas ini merupakan komunitas terbesar yang 

menyediakan wadah nyata maupun maya untuk berkumpulnya penyandang 

tunarungu yang ada di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya Kota Surabaya. 

Penyandang tunarungu yang tergabung dalam komunitas biasanya melakukan 

berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kegiatan tersebut mencakup 

pemberdayaan seperti pelatihan serta advokasi atau perjuangan hak-hak 

penyandang tunarungu. Oleh karena itu, penelitian mengenai internet oleh 

penyandang tunarungu perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran dalam 

pemanfaatan media internet oleh penyandang tunarungu pada komunitas 

GERKATIN di Kota Surabaya. Dengan demikian diharapkan dapat 

meningkatkan status daripada tunarungu itu sendiri di mata masyarakat luas. 
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I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diuraikan 

rumusan permasalahan, antara lain: 

1. Bagaimana pola pemanfaatan media internet oleh penyandang tunarungu 

pada komunitas GERKATIN di Kota Surabaya? 

I.3 Tujuan Penelitian  

Dalam melakukan suatu penelitian, didalamnya pasti terkandung tujuan 

yang jelas dan terarah untuk menyampaikan maksud dari penelitian tersebut 

dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam melakukan 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui motif kebutuhan penyandang tunarungu pada 

komunitas GERKATIN di Kota Surabaya dalam pemanfaatan media 

internet. 

2. Untuk mengetahui pola pemanfaatan media internet penyandang 

tunarungu pada komunitas GERKATIN di Kota Surabaya. 

 
I.4 Manfaat Penelitian  

 Dalam penelitian mengenai pemanfaatan media internet oleh penyandang 

tunarungu pada komunitas GERKATIN di Kota Surabaya ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara akademis maupun praktis, yaitu :  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

gambaran terkait motif dan pola pemanfaatan media yang dilakukan 

penyandang tunarungu dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai sumber 
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di internet. Dengan mengetahui motif kebuuhan pemanfaatannya, hal ini 

dapat menjadi wawasan baru bagi penyandang tunarungu yang masih 

belum mengenal atau sedikit pengetahuan dalam memanfaatkan internet. 

Selain itu juga dapat meningkatkan pemanfaatan internet secara positif 

untuk penyandang tunarungu. 

2. Dalam dunia perpustakaan sendiri, dapat menjadi masukan bagi 

perpustakaan khusus atau lembaga informasi lain untuk membangun 

sistem yang disesuaikan dengan motif dan pola pemanfaatan dari 

penggunanya. Perpustakaan juga dapat meningkatkan pelayanan ataupun 

layanan khusus bagi penyandang tunarungu seperti kegiatan-kegiatan 

maupun jaringan perpustakaan ke berbagai sumber informasi terkait 

ketunarunguan. Selain melalui internet, agar tunarungu memiliki wadah 

nyata dimana mereka dapat berkumpul dan berbagi informasi secara 

langsung. Sehingga perpustakaan sebagai tempat penyedia informasi juga 

menjadi tempat yang menarik untuk berkumpul bagi penggunanya 

khususnya penyandang tunarungu.  

 
I.5  Kerangka Teori 

Dalam mengkaji permasalahan secara lebih mendalam yang telah 

diutarakan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti mengacu 

pada tinjauan pustaka yang terdiri dari teori, pendapat ahli, dan penelitian 

sebelumnya yang bahasannya berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. 
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Tinjauan pustaka yang diangkat sesuai dengan topik dan latar belakang 

permasalahan adalah sebagai berikut:  

I.5.1 Pemanfaatan Internet  

Internet yang merupakan kependekan dari Interconnection Networking 

adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dan membentuk sistem 

jaringan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan 

lainnya (Slamin, 2007 :105). Menurut Sutedjo (2004: 52) merupakan sebuah 

jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil 

yang saling berhubungan yang menjangkau seluruh dunia. Berdasarkan pendapat 

tersebut maka dapat ditegaskan bahwa, Internet adalah suatu jaringan yang 

bersifat global. Internet ini dilukiskan sebagai suatu jaringan dari jaringan, yang 

dimana pertumbuhannya tak pernah berhenti. Internet tidak hanya 

menghubungkan dengan sebuah komputer lain, tetapi juga menghubungkan 

pengguna dengan semua komputer lainnya yang juga tersambung ke internet. 

Menurut Joing yang dikutip oleh Yusup (2010: 57)  ada beberapa keunggulan 

dari media internet antara lain:  

1. Mudah. Internet menyajikan kemudahan bagi pengguna untuk 

mengoperasikannya. Dengan program windows user atau pengguna hanya 

perlu untuk mengklik tombol/simbol sesuai kebutuhan berbagai aplikasi 

telah dapat dijalankan. 

2. Cepat dan tepat. Pengiriman data melalui internet berlangsung dengan 

cepat dan tepat karena langsung dikirim dari komputer ataupun disket, 
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sehingga langsung dikirim dalam bentuk pulsa-pulsa (data). Begitu juga 

dalam ketepatan pengirim, karakter alamat yang dipakai pada internet 

sangat sensitif sehingga tidak mungkin ada dua pemilik alamat yang sama 

dan dengan dukungan program server langsung memberi tahu apabila 

alamat yang dituju tidak terdaftar dalam internet/tidak ada. 

3. Kapasitas free space/ruang yang tersedia untuk mailbox yang disiapkan 

bagi tiap- tiap pengguna oleh tiap website tidak sama. Sebagai contoh 

oleh hot mail (salah satu website) disiapkan 2 MB, 4 BM, dan oleh Net 

sebesar 5 MB. Sebagai bahan perbandingan bahwa sebuah disket mampu 

memuat data sebesar 1,44 MB, maka dengan free space 5 MB sebanding 

dengan lebih dari tiga buah floppy disc. Bila diatas lembaran kertas, 1 MB 

sekitar 500 halaman, maka untuk free space sebesar 5 MB mampu 

menampung kurang lebih 2500 halaman transfer data.  

4. Kerahasiaan setiap pemakai yang terdaftar untuk menjadi pelanggan 

internet mendapatkan fasilitas password, baik itu untuk mengakses 

internet maupun yang diprogram untuk mengoperasikan komputernya. 

Begitu juga dengan ruang yang tersedia (mailbox) yang disediakan 

kepada pemakai pada suatu website, hanya dapat diakses pemilik alamat 

sehingga pihak lain tidak dapat membukanya, apabila tidak mengetahui 

passwordnya. Begitu juga setelah data yang dibutuhkan diakses, pemakai 

dapat menghapusnya dari mailbox-nya sehingga pihak lain yang tidak 

berkepentingan tidak dapat mengetahuinya. 
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5. Efisien dan efektif. Pemakai pulsa oleh internet sangat berbeda dengan 

faks. Dimanapun alat yang diakses ataupun dikirim melalui jaringan 

internet diseluruh dunia perhitungan pemakai pulsanya tetap dengan pulsa 

lokal sehingga biaya yang dibutuhkan sangat jauh lebih murah 

dibandingkan dengan pemakai faks keluar negeri yang menggunakan 

perhitungan pulsa telkom. Bahkan diluar negeri terdapat beberapa server 

yang perhitungannya tidak dengan pulsa telepon karena tidak 

menggunakan jaringan telepon tetapi menggunakan transmisi gelombang 

elektromagnetik dengan biayanya dengan menghitung debit informasi 

yang diakses, sehingga waktu dan biaya yang digunakan lebih sedikit.  

6. Teknologi informasi telah membuka mata dunia kepada sebuah dunia 

baru. Perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah pola 

interaksi masyarakat. Internet memberikan konstribusi yang demikian 

besar bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Internet dijadikan 

sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan 

berbagai informasi yang dibutuhkan. 

 Keunggulan yang ditawarkan oleh internet ini pun tentunya terdapat 

fasilitas-fasilitas yang mendukung bahwa internet merupakan media yang 

multifungsi yang menguntungkan penggunanya. Menurut Sriyati (2009 : 20-21) 

fasilitas-fasilitas yang ada di Internet meliputi : 
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1. Search engine  atau mesin pencari. Merupakan teknologi yang paling 

populer. Cukup dengan mengetikkan kata kunci sesuai yang kita 

inginkan maka didapatkan informasi dengan cepat.  

2. E-mail dan mailing list. Internet menawarkan fasilitas e-mail (surat 

elektronik) yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Dengan e-mail 

pengguna dapat mendaftar maupun membentuk suatu grup yang 

mempunyai ketertarikan pada topik yang sama berupa mailing list.  

Forum diskusi, internet juga menyediakan berbagai forum diskusi. 

Dengan fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan diskusi 

dengan pengguna lain tentang berbagai topik dalam suatu forum 

diskusi. 

3. Website. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-

halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau 

subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web 

(WWW) di Internet. Sebuah website bisanya berupa hasil kerja dari 

perorangan atau individu, atau menunjukkan kepemilikan dari sebuah 

organisasi, perusahaan, dan biasanya website itu menunjukkan 

beberapa topik khusus, atau kepentingan tertentu. Jenis-jenis website 

diantaranya; web portal (yahoo.com, msn.com dsb), web hiburan 

(youtube.com), web komunitas (facebook.com, kaskus.com), web 

download (4shared.com), web berita (detik.com, kompas.com dsb) 

dan web blog (wordpress.com, blogger.com dsb). 
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4. On-line Journal, merupakan versi online dari jurnal. Pengguna dapat 

mengakses isi dari suatu jurnal baik itu hanya terbatas abstraknya saja 

maupun keseluruhan teks dari artikel jurnal tersebut (fulltext). 

Penyedia jurnal online biasanya mensyaratkan pengguna untuk 

terlebih dahulu membayar maupun berlangganan dalam mengakses 

fulltext jurnal,  namun tidak sedikit pula yang menggratiskannya. 

5. Messaging. Dengan fitur ini pengguna dapat  mengirimkan pesan 

secara online maupun melakukan obrolan (chatting) melalui fasilitas 

instant messaging. Contoh instant messaging antara lain Yahoo 

Messenger, Skype, ICQ, dll. 

Bahwasanya saat ini penggunaan internet telah mempengaruhi hampir 

seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, dan 

bahkan keagamaan tanpa mengenal batas-batas geografis. Selain itu penggunaan 

internet juga tidak dibatasi pada pihak-pihak tertentu saja, dengan kata lain dapat 

digunakan dan dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa mengenal status sosial. 

Internet bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal, diantaranya (Slamin, 2007 :105) : 

a. Publikasi Informasi : Internet merupakan sumber informasi yang 

melimpah yang terus berubah (dinamis). Hal ini disebabkan ada begitu 

banyak komputer yang terhubung ke Internet, dimana masing-masing 

komputer memiliki kandungan informasi sendiri-sendiri. Dengan 

demikian gabungan seluruh informasi yang tersedia di internet bermacam-

macam, mulai dari masalah pendidikan, penelitian, berita, cerita sampai 

pada lowongan pekerjaan dan iklan yang dapat diubah (update) setiap saat 
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tanpa batasan tempat. Kita dapat mencari informasi di internet melalui 

search engine dengan hanya mengetikkan kata kuncinya. Dari search 

engine ini tampil informasi-informasi yang kita cari. Salah satu contoh 

search engine adalah google.  

b. Komunikasi : Internet memungkinkan terjadinya komunikasi yang 

supercepat antara suatu pihak dengan pihak lain, tanpa mengenal batasan 

ruang dan waktu. Hal ini dimungkinkan karena jangkauan internet yang 

telah mengglobal. Internet juga dapat menghemat biaya komunikasi yang 

harus dikeluarkan. Fasilitas yang digunakan untuk komunikasi ini 

diantaranya adalah email dan chatting. Jenis komunikasi lain yang dapat 

dilakukan melalui internet adalah transaksi, seperti jual beli barang, 

dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara fisik. 

c. Bekerjasama : Dengan internet kita dapat bekerja sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan tanpa harus berada ditempat yang sama. Hal ini 

dimungkinkan karena dapat menggunakan data secara bersama dan saling 

tukar data.  

 
I.5.2 Pemanfaatan internet ditinjau dari Teori Uses And Gratification 

Teori uses and gratification menyatakan bahwasanya pengguna dianggap 

aktif dalam memilih atau menggunakan media sebagai cara untuk memenuhi 

kebutuhan sehingga tercapai kepuasan yang diinginkan. Inti permasalahan dalam 

teori uses and gratification bukanlah bagaimana media mengubah sikap perilaku 

pengguna, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial 

pengguna. Menurut pendapat teori uses and gratification, pengguna media 
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mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana mereka menggunakan 

media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya 

(Nurudin,2007:192). Katz, Jay G, Blumler dan Gurevitch (1974 dalam West  

2008 : 104) merumuskan asumsi-asumsi dasar teori uses and gratification : 

1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada 

tujuan.  

2. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan 

media tertentu terdapat pada anggota khalayak.  

3. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan 

kebutuhan.  

4. Orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media 

mereka, minat, dan motif sehingga dapat memberikan sebuah 

gambaran yang akurat mengenai kegunaan tersebut kepada para 

peneliti. 

5.  Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh 

khalayak. 

Berikut penggambaran dari teori uses and gratifications; 
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Gambar 1.1 Teori Uses and Gratifications. Sumber : Effendy (2003 : 293) 

Dalam bagan tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan manusia 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dimana mulai dari ciri-ciri demografis, 

afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian. Karena faktor lingkungan sosial juga 

berdampak pada cara memilih atau menggunakan media yang tentunya berbeda 

setiap penggunanya. Kebutuhan yang berbeda diasosiasikan dengan kepribadian 

seseorang seperti latar belakang, tahap-tahap kedewasaan, hingga peranan sosial. 

Pengguna sebagai individu aktif dan memiliki tujuan, mereka bertanggung jawab 

dalam pemilihan media yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga 
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dapat dikatakan bahwa seseorang menggunakan media didorong oleh motif-motif 

tertentu. Menurut Ardianto (2004:87) semua tingkah laku manusia pada 

hakikatnya mempunyai motif tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang 

meliputi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri 

manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Tindakan memilih atau 

menggunakan tersebut dilakukan karena orang mengharapkan kepuasan dengan 

terpenuhinya keinginan. Katz, Gurevitch dan Hazz (Effendy, 2003:294) 

mengatakan bahwa ada beberapa motif pemenuhan kebutuhan pada seseorang 

yang ingin dipenuhi dalam menggunakan media, yaitu:  

1. Kebutuhan kognitif (Cognitive needs) yaitu kebutuhan yang 

berhubungan dengan informasi, pengetahuan dan pemahaman. 

Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat atau dorongan-dorongan 

untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa 

penasaran dan dorongan untuk penyelidikan. 

2. Kebutuhan afektif (Affective needs) yaitu kebutuhan yang 

berhubungan dengan pengalaman estetika, kesenangan dan 

emosional. 

3. Kebutuhan integrasi pribadi (The need for personal integration) 

yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kredibilitas, keyakinan 

atau kepercayaan, stabilitas dan status individu. Hal-hal tersebut 

diperoleh dari hasrat akan harga diri. 

4. Kebutuhan integrasi sosial (The need for social integration) yaitu 

kebutuhan yang berkaitan dengan penambahan kontak keluarga, 
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teman dan dunia luar. Hal-hal ini didasarkan pada hasrat untuk 

berafiliasi. 

5. Kebutuhan pelarian (Escapist needs) yaitu kebutuhan yang 

berhubungan dengan keinginan untuk melarikan diri dari kondisi 

tegang, emosi, kesepian, dan kurangnya dukungan sosial maka 

membutuhkan hiburan sebagai solusinya. 

Dengan adanya alasan tersebut merupakan awal dari mengapa seseorang 

menggunakan media tersebut. Hingga akhirnya motif yang dimiliki untuk 

menggunakan media tersebut berbeda-beda dalam setiap penggunanya dan motif 

tersebut dapat dioperasikan dengan banyak cara. Dari berbagai motif yang 

mendorong menggunakan media, akan tumbuh semacam harapan yang dicarikan 

pemuasannya melalui media sebagai perwujudan dari motif yang ada. Menurut 

Rakhmat (2007: 66) penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan 

dalam berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan 

antara individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan 

media secara keseluruhan.  

Dalam pengkategorian jumlah waktu, dimana terdapat sebuah riset 

penelitan dari Australia yaitu Roy Morgan Single Source (Roymorgan.com)  

dimana cakupan wilayah penelitiannya termasuk negara Indonesia, membagi 

pengguna internet menjadi tiga (ACMA Research, 2010 :3) yaitu, dapat 

digolongkan sebagai heavy user apabila pengguna mengakses dalam waktu 73 

jam/bulan atau 18 jam 15 menit/minggu, kemudian digolongkan sebagai medium 

user apabila pengguna mengakses dalam waktu 26 jam/bulan atau 6 jam 30 
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menit/ minggu, dan selanjutnya dapat digolongkan sebagai light user apabila 

pengguna mengakses selama 6 jam/bulan atau 1 jam 30 menit/minggu. Kemudian 

untuk mengartikan terpaan media, Ardianto (2004:164) mengatakan terpaan 

dapat diartikan sebagai keadaan terlibat khalayak tertentu dalam masyarakat 

disuatu negara atau daerah, bisa juga dikatakan sebagai usaha mencari data 

khalayak tentang penggunaan media, frekuensi penggunaan. Kemudian hal ini 

berpengaruh terhadap pemuasan terhadap kebutuhan melalui media tercapai.  

Seperti yang ditekankan sebelumnya, bahwa teori uses and gratification 

memusatkan perhatian pada penggunaan (uses) media untuk mendapatakan 

kepuasan (gratifications) atas kebutuhan penggunanya. McQuail (1972 dalam 

West 2008: 105) mengidentifikasikan beberapa cara untuk mengklasifikasi 

kebutuhan dan kepuasan pengguna. Klasifikasi tersebut mencakup pengalihan 

(diversion) yang bisa di identifikasi sebagai keluar dari rutinitas dan 

permasalahan sehari-hari; hubungan personal (personal relation) yang terjadi 

ketika pengguna menggunakan media sebagai pengganti teman; identitas 

personal (personal identity) atau cara untuk menekankan nilai-nilai individu; dan 

pengawasan (surveillance) atau informasi mengenai bagaimana media membantu 

individu mencapai sesuatu.  

Bila model uses and gratification dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti 

ingin menggambarkan internet sebagai media yang dapat memenuhi kebutuhan 

sehingga secara sengaja terus ingin memanfaatkannya. Karena berminat terus 

ingin memanfaatkan maka terus menggunakan internet dalam kepentingan-

kepentingannya. Menurut Wayne Buente dan Alice Robbin (2008 dalam Karman 
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2013:101) yang telah mengklasifikasi aktivitas-aktivitas penggunaan internet 

menjadi empat dimensi kepentingan. Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah 

informasi (information utility), kesenangan (leisure/fun activities), komunikasi 

(communication), dan transaksi (transaction). Dimensi-dimensi tersebut pantas 

mendapatkan perhatian yang lebih sebab dimensi tersebut merupakan penyebab 

dari kebanyakan kepentingan penggunaan internet.  

 

I.6 Definisi Konseptual dan Operasional 

I.6.1 Definisi Konseptual 

Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, untuk membedakan variabel-

variabel tersebut maka diperlukan suatu definisi konseptual agar terlihat 

perbedaan yang jelas di antara variabel-variabel yang ada agar nantinya tidak 

terjadi kerancuan dalam penafsirannya. 

1. Lingkungan sosial 

Merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan 

perkembangan perilaku individu.  

2. Kebutuhan khalayak  

Kebutuhan yang didasari oleh faktor sosial individu. Karena setiap 

aktivitas yang dilakukan memiliki faktor yang mendorong aktivitas 

tersebut. Diantaranya adalah kebutuhan kognitif, afektif, integrasi 

pribadi, integrasi sosial, dan pelarian. 

3. Penggunaan media internet 
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Individu mempunyai kebutuhan dan mereka berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut melalui penggunaan media internet. 

Penggunaan tersebut meliputi kegiatan dalam menggunakan fasilitas 

yang telah disediakan oleh internet, terpaan media dan konteks sosial. 

4. Pemuasan media 

Efek yang dihasilkan dari penggunaan media tersebut, dimana 

merupakan evaluasi kemampuan media untuk memberikan kepuasan 

pada pengguna. Pemuasan tersebut mencakup pengamatan 

lingkungan, hiburan, identitas personal atau hubungan sosial.  

 

I.6.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan untuk 

memberikan spesifikasi dan operasionalisasi variabel yang masih abstrak menjadi 

subvariabel yang menjadi indikator-indikator pengukuran dalam penelitian. 

Sesuai dengan pengertian tersebut dapat diuraikan sebagai variabel bebas yaitu : 

1. Lingkungan sosial : 

a. Ciri-ciri demografis 

- Jenis Kelamin 

- Usia 

- Pendidikan terakhir 

- Pekerjaan  

b. Ciri-ciri kepribadian 

- Waktu pertama kali memanfaatkan internet 
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- Cara mengenal internet pertama kali 

- Alasan dalam memanfaatkan internet pertama kali 

- Tujuan dalam memanfaatkan internet 

- Subyek pendorong memanfaatkan internet 

2. Kebutuhan khalayak 

a. Kebutuhan kognitif 

- Kebutuhan dalam memperoleh informasi 

- Kebutuhan dalam memperoleh pengetahuan 

- Kebutuhan dalam pemuasan rasa ingin tahu 

b. Kebutuhan afektif  

- Kebutuhan dalam penyaluran emosi 

- Kebutuhan dalam memperoleh kesenangan  

- Kebutuhan dalam pengalaman nilai estetis  

c. Kebutuhan integrasi pribadi 

- Kebutuhan dalam meningkatkan kualitas diri  

- Kebutuhan dalam meningkatkan percaya diri 

- Kebutuhan dalam meningkatkan status 

d. Kebutuhan integrasi sosial 

- Kebutuhan dalam meningkatkan hubungan dengan keluarga, 

teman dan lainnya 

- Kebutuhan dalam memperoleh pengetahuan tentang keadaan 

orang lain 

- Kebutuhan dalam meningkatkan status peran sosial  
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e. Kebutuhan pelarian  

- Kebutuhan dalam mengisi waktu  

- Kebutuhan dalam menghibur diri 

3. Penggunaan media  

a. Isi media  

- Search engine yang sering digunakan 

- Email yang sering digunakan  

- Website yang sering dikunjungi 

- Online jurnal yang sering dikunjungi 

- Messanging yang sering digunakan 

b. Terpaan media  

- Tempat menggunakan internet 

- Frekuensi dalam menggunakan internet 

- Durasi dalam menggunakan internet 

- Perangkat dalam menggunakan internet 

- Biaya dalam menggunakan internet 

c. Konteks sosial 

- Publikasi informasi yang dilakukan  

- Komunikasi yang sering dilakukan  

- Kerjasama yang sering dilakukan  
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I.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

I.7.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian tentang pemanfaatan internet oleh penyandang tunarungu 

pada komunitas GERKATIN di Kota Surabaya ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif tidak 

memberikan perlakuan, manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa 

adanya. Dalam penelitian ini deskriptif yang dimaksud adalah deskriptif 

kuantitatif karena gambarannya menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi 

(Sukmadinata, 2006 : 73). Karena peneliti bermaksud menyediakan generalisasi 

data yang meluas namun tidak mendalam. Dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran terkait pemanfaatan internet oleh penyandang tunarungu 

yang meliputi motif dan polal pemanfaatan seperti apa yang dilakukan 

penyandang tunarungu pada komunitas GERKATIN di Kota Surabaya ketika 

menggunakan internet, dan apa saja hambatan yang dialami oleh penyandang 

tunarungu dalam pemanfaatan internet.  

I.7.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan penelitian untuk 

memperoleh data-data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

ditetapkan. Sehingga untuk menggambarkan pemanfaatan media internet oleh 

penyandang tunarungu pada komunitas GERKATIN di Kota Surabaya maka 

lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kota Surabaya.  
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I.7.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

I.7.3.1 Populasi 

Menurut Hadi (2000:220), populasi merupakan seluruh penduduk  yang 

dimaksudkan untuk diselidiki dan dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau 

individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Populasi juga 

dapat diartikan sebagai keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 2006:103). 

Populasi sasaran dari penelitian ini adalah seluruh anggota penyadang tunarungu 

pada komunitas GERKATIN di Kota Surabaya. Untuk besarnya sampel yang 

diambil dalam penelitian ini penulis berpedoman dalam rumus Zainuddin (2000 : 

89).   

    n =                  N x Z α2  x p x q             

          d2 x (N-1) + Z α2 x p x q             

Dimana  : 

n    :  Jumlah sampel  

p : Estimator proporsi populasi (Jika harga p dianggap : 0,5, maka harga n akan 

maksimal. Maka dari itu jika harga p belum diketahui, agar diperoleh n yang 

terbesar dapat digunakan harga p : 0,5.) 

q : 1-p 

Z α2 : Harga kurva normal yang tergantung dari harga aplha (α)  

N : Jumlah unit populasi 
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d    : Nilai presisi (perkiraan kesalahan dalam pengambilan sampel) dengan 

persisinya sebesar 10% dan tingkat kepercayaan 90% maka dengan 

menggunakan rumus tersebut diperoleh banyaknya sampel sebagai berikut :  

n =               250 x (1,64) 2 x 0,5 x 0,5 

 (0,12)x (250-1) + (1,64) 2 x 0,5 x 0,5  

  =        250 x 2,68 x 0,5 x 0,5        

0,01 x 249 + 2,68 x 0,5 x 0,5   

=       167,5 

3,16   

n =       53 

 

Jadi jumlah sampel yang dapat diambil yaitu 53 responden, namun dalam 

penelitian ini banyaknya sampel yang diambil peneliti berjumlah 70 responden.  

I.7.3.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:117). Pemilihan teknik dalam pengambilan sampel merupakan upaya 

penelitian untuk mendapatkan sampel yang representaif (mewakili), dimana 

dapat menggambarkan populasinya. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh 

sampel dengan cara menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling) 

dimana pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu oleh peneliti. Sampel 

yang diambil berjumlah 70 responden dan melalui proses pemilihan berdasarkan 

syarat yaitu penyandang tunarungu yang memanfaatkan internet minimal satu 

kali dalam seminggu.  
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I.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung melalui pengisian kuesioner langsung oleh responden.  

2. Teknik pengumpulan data sekunder, dimana diantaranya sebagai berikut :  

a. Studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data melalui daftar 

pustaka dengan mempelajari berbagai jurnal, buku, skripsi, laporan 

penelitian yang berhubungan serta publikasi-publikasi lainnya. 

b. Observasi, yaitu pengumpulan data dari pengamatan langsung 

dilapangan atau kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi 

dilakukan agar data yang diperoleh lebih mencerminkan keadaan yang 

sewajarnya dan sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk 

mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikannya. Menurut Bungin 

(2007, dalam Satori 2009 :105) mengatakan bahwa observasi adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Yang nantinya 

diharapkan dari pengamatan atau observasi ini peneliti bisa 

mendapatkan fakta untuk mendukung data primer yang diperoleh. 

Dalam hal ini peneliti mengetahui langsung bagaimana para 

penyandang tunarungu mengakses internet.  
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I.7.5 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah teknik lanjutan setelah pengumpulan data yang 

diperoleh. Semua data primer yang terkumpul kemudian diolah dengan 

menggunakan untuk statistik deskriptif. Terutama untuk keperluan menampilkan 

tabel frekuensi tunggal untuk melihat perilaku mereka dalam melakukan 

pencarian informasi melalui Internet.   

1. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

lapangan dan memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara 

sempurna atau tidak, lengkap atau tidak, cara pengisiannya benar atau 

tidak, belum lengkap atau belum benar cara pengisiannya. 

Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan 

klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah 

terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan 

mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah 

konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data 

(Sarwono, 2006 : 135). 

2. Coding 
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Data yang telah masuk diberi nilai tertentu dan diklasifikasikan 

menurut kriteria-kriteria tertentu. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 

bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk atau 

identitas pada suatu informasi atau data yang dianalisis. 

Pemberian kode pada data dimaksutkan untuk menterjemahkan 

data kedalam kode-kode yang biasanya dalam bentuk angka (Sarwono, 

2006 : 136). Menurut Suyanto ( 2011:95) coding dilakukan sebagai usaha 

untuk menyederhanakan data, yaitu dengan memberi simbol angka pada 

tiap-tiap jawaban, atau suatu cara mengklasifikasikan jawaban responden 

atas suatu pertanyaan menurut macamnya dengan menandai masing-

masing jawaban dengan kode tertentu.  

3. Penyederhanaan Data  

Data yang terkumpul terutama dari pertanyaan semi terbuka seringkali 

menunjukan jawaban yang bervariasi. Agar data tersebut mudah untuk 

dianalisis serta disimpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan 

penelitian, maka jawaban yang beraneka ragam tersebut diringkas. 

Peringkasan dengan cara menggolongkan jawaban yang bervariasi 

tersebut ke dalam kategori yang jumlahnya terbatas. 

4. Tabulasi 

Tabulasi merupakan kegiatan menggambarkan jawaban responden 

dengan cara tertentu. Hasil tabulasi data dapat dijadikan gambaran tentang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMANFAATAN MEDIA ... ZULFA KURNIA DEWI



I-30 

 

hasil penelitian, karena data yang diperoleh melalui turun lapangan telah 

tersusun dan terangkum dalam tabel-tabel yang mudah dipahami 

maknanya. Data yang sudah tersusun dalam tabel kemudian dihitung 

menggunakan SPSS untuk statistik deskriptif untuk menampilkan tabel 

frekuensi tunggal ataupun tabel frekuensi silang. 

 

I.7.6 Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan 

temuan penelitian yang ada di lapangan. Pada akhirnya penelitian deskriptif ini 

berupaya untuk memberikan gambaran secara sistematik tentang kenyataan dan 

karakteristik dari unit penelitian secara akurat dan faktual. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat analisis. Sehingga analisis yang 

digunakan lebih bertumpu pada skor responden. Data yang terkumpul nantinya 

dilakukan pengkodean, tabulasi silang, untuk kemudian digeneralisasi. Dalam 

memudahkan proses pengolahan data pada penelitian ini, semua perhitungan 

analisa datanya menggunakan alat bantu SPSS. Hasil generalisasi diuraikan 

secara deskriptif. Kemudian, dianalisis untuk mengetahui pemanfaatan internet 

pada penyandang tunarungu komunitas GERKATIN di Kota Surabaya. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMANFAATAN MEDIA ... ZULFA KURNIA DEWI




