
KEPUASAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PEMENUHAN 

KEBUTUHAN INFORMASI BAGI PARA TRAVELLER 

Viona Nerisanti 

 

ABSTRAK 

 Diadaptasi dari acara televisi, My Trip My Adventure Tulungagung 

merupakan sebuah komunitas perjalanan para penjelajah dalam mengeksplore 

destinasi wisata yang menarik dan belum terekspose oleh media serta belum 

terjamah oleh masyarakat luas.Tulungagung sendiri merupakan salah satu kota di 

Jawa Timur yang akhir-akhir menjadi pilihan terbanyak traveller dalam berwisata. 

Untuk mengetahui tempat-tempat wisata terkini para traveller tersebut mengakses 

informasi yang disediakan oleh komunitas My Trip My AdventureTulungagung 

dalam konten Instagramnya. 

Dalam penalitian ini, peneliti menggunakan salah satu riset mengenai uses 

and gratifications yang dikembangkan oleh Philip Palmgreen dari Kentucky 

University yang memfokuskan pada Gratification Sought and Gratification 

Obtained.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Populasi dalam sampel sebanyak 100 responden dari followeraktif akun 

Instagram My Trip My AdventureTulungagung. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner. Pengukuran variable menggunakan tablefrekuensi. 

 Hasil analisa menunjukkan bahwa keinginan pengguna dalam mengakses 

akun media sosialInstagram My Trip My AdventureTulungagung tergolong pada 

tingkatan kurang baik, dimana rata-rata menunjukkan pada nilai 1,99. Sedangkan 

tingkat kepuasan pengguna dalam mengakses akun media sosial instagram 

tergolong pada tingkat kurang baik juga, dimana rata-rata menunjukkan pada nilai 

1,8. Yang artinya dapat digambarkan bagaimana keinginan pengguna memiliki 

taraf yang sama dengan kepuasan yang pengguna dapatkan, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pengguna memiliki keinginan yang dapat terpenuhi oleh 



kepuasan yang diperoleh ketika menggunaka akun Instagram My Trip My 

Adventure sebagai pemenuhan kebutuhan informasinya. 

 

Kata kunci : Motif, Kepuasan, gratification sought and gratification obtained, 
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PENDAHULUAN 

Dalam ilmu ekonomi, manusia mempunyai banyak kebutuhan yang harus 

dipenuhi setiap harinya, dari mulai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, hingga 

kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier tersebut menyangkut kebutuhan akan barang 

mewah atau perjalanan wisata, dan dari semua kebutuhan manusia tersebut tidak 

akan terpenuhi tanpa bantuan informasi sehingga kebutuhan akan perjalanan 

wisata semakin bergeser menjadi kebutuhan primer seseorang. Terlebih lagi pada 

era informasi seperti saat ini, individu di permudah dengan adanya fleksibelitas 

pencarian informasi, dengan munculnya macam-macam media yang dapat 

menunjang seseorang dalam menemukan sumber informasi yang mereka 

butuhkan, salah satunya adalah media sosial online. Hal tersebut karena adanya 

pergeseran budaya, dari budaya media tradisional yang berubah menjadi budaya 

media yang digital. Terlihat dari bagaimana para traveller lebih memanfaatkan 

salah satu media sosial yaitu akun instagram. Hal ini nampak pada akun instagram 

My Trip My Adventure Tulungagung. Dalam akun media instagram ini 

menyajikan konten-konten yang berhubungan dengan kebutuhan para traveller, 



seperti tempat wisata yang terupdate, jarak lokasi wisata, akomodasi, dan lain 

sebagainya. 

Traveller dapat diartikan sebagai orang yang melakukan kunjungan wisata 

atau dalam bahasa indonesia sama artinya dengan wisatawan. Dalam Undang-

Undang No.10 th 2009menjelaskan mengenai definisi traveller atau wisatawan 

yang memiliki persamaan seperti halnya setiap orang yang sedang melakukan 

kegiatan ke suatu tempat ataupun kesuatu negara tertentu, untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik tempat tersebut. Hal 

- hal yang berkaitan dengan traveller diantaranya suatu cerita yang panjang 

tentang siapa mereka, darimana asal mereka, mau kemana tujuan mereka, apa 

tujuan mereka datang kesana dan masih banyak lagi.Traveller memang sangat 

beragam, dari segi usia, dari status sosial seorang traveller, serta segi pengalaman 

yang di milikinya. Harapan dari seorang traveller ialah ingin berwisata dengan 

keinginan serta harapan yang berbeda. Gambaran mengenai wisatawan biasanya 

dibedakan berdasarkan karakteristik perjalanannya dan karakteristik 

wisatawannya. 

Tren meningkatnya jumlah wisatawan merupakan sebuah fenomena 

global. Peryataan tersebut didukung oleh data dari artikel yang diterbitkan oleh 

UNWTO Tourism yang menyebutkan bahwa wisatawan muda berkontribusi 

sebanyak 20% dari seluruh perjalanan di dunia. Hasil survei ini menunjukkan 

bahwa segmen pasar wisatawan muda dari hari ke hari berkembang secara pesat, 

bahwa berwisata kini telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Fenemona 

berkembangnya tren berwisata di kalangan anak muda ini juga terjadi di 

Indonesia. Dengan berkembangnya hal tersebut dapat dipastikan pula munculnya 

kebutuhan yang sangat kompleks bagi traveller. Untuk menunjang hal ini akun 

instagram My Trip My Adventure Tulungagungberupaya memberikan informasi 

secara up-to-date dan mudah dipahami oleh pengguna. Sehingga penyajian 

informasi yang diberikan memberikan manfaat bagi pengguna (traveller) dalam 

kunjungan wisatanya. 

Setiap traveller memiliki kebutuhan informasi sendiri – sendiri walaupun 

tujuan kunjungan wisatanya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain. 



Kebutuhan akan sebuah informasi muncul akibat adanya sebuah kesenjangan 

pengetahuan yang ada di dalam diri seseorang. Sehingga, dalam mengatasi 

kesenjangan tersebut seseorang akan berusaha mencari informasi akurat serta 

relevan agar kebutuhan akan informasi segera terpenuhi. Pada konteks ilmu 

informasi, sebuah kebutuhan akan informasi muncul ketika seseorang menyadari 

bahwa mereka tidak memiliki atau kekurangan pengetahuan atau pemahaman 

untuk mencapai suatu tujuannya, menjawab pertanyaan dan sebagainya. 

 Kegiatan penemuan informasi yang di kembangkan oleh My Trip My 

Adventure Tulungagung dapat dilihat sebagai proses setelah traveller merasa 

bahwa dirinya memerlukan informasi sebagai sarana mereka melakukan 

perjalanan tersebut. Dalam proses ini dianggap sebagai proses yang sadar dan 

memiliki tujuan akan pencarian akan kebutuhan informasi. Dengan perkembangan 

jaman, sarana pemenuhan kebutuhan infomasi tidak lagi hanya berdasarkan cetak 

saja, tetapi sudah banyak sarana teknologi yang dapat membantu yaitu dengan 

adanya kontribusi dari akun media sosial Instagram. Menurut Antony Mayfield 

(2008) media sosial adalah media dimana penggunanya dengan mudah dapat 

berpartisipasi di dalamnya, berbagi serta menciptakan pesan, termasuk blog, 

jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual 

worlds. 

Media sosial memiliki peran besar terhadap pemenuhan kebutuhan 

informasi kepada penggunanya. Kebutuhan akan sebuah informasi sendiri muncul 

akibat adanya sebuah kesenjangan pengetahuan yang ada di dalam diri seseorang, 

sehingga dalam mengatasi hal kesenjangan tersebut pengguna akan berusaha 

mencari informasi yang dibutuhkannya dan menyeleksi mana yang merupakan 

kebutuhan relevan dan layak di jadikan sebagai sumber informasi yang dapat di 

percaya dalam kegunaannya.Drao mengemukakan dalam jurnal pencarian 

informasi yang dikutip oleh Luki Wijayanti, bahwa perilaku pencarian informasi 

merupakan aktivitas pemakai guna mencari, mengumpulkan, serta memakai 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Karena pada dasarnya media sosial 

merupakan media yang di desain untuk memperluas interaksi sosial manusia 

dalam menggunakan sebuah teknologi. Media sosial memiliki karakteristik yakni : 



Partisipasi, Keterbukaan, Perbincangan, Komunitas, Keterhubungan. Dengan 

beberapa karakteristik diatas, dalam studi ini akan membahas seberapakah 

manfaat media sosial dalam pemenuhan kebutuhan informasinya bagi para 

traveller. 

Akun Instagram My Trip My Adventure Tulungagung saat ini menjadi 

media sosial yang sering diakses pengguna (traveller) dalam melakukan 

pemenuhan kebutuhan akan sebuah informasi. My Trip My Adventure (MTMA) 

sendiri merupakan sebuah acara televisi yang menayangkan perjalanan para 

penjelajah dalam mengeksplore destinasi wisata yang menarik dan belum 

terekspose oleh media serta belum terjamah oleh masyarakat luas. Bersamaan 

dengan hal tersebut, muncul satu demi satu komunitas yang mengatas namakan 

My Trip My Adventure dari daerah masing-masing salah satunya adalah My Trip 

My Adventure Tulungagung. My Trip My Adventure Tulungagung merupakan 

chapter wilayah yang dinaungi oleh My Trip My Adventure Nasional yang 

berpusat di DKI Jakarta. Secara chapter wilayah, komunitas ini sudah tersebar di 

kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Media sosial Instagram, My Trip 

My Adventure Tulungagung ini telah diikuti sebanyak 19.200 pengikut dengan 

271 unggahan foto serta video. Melalui hal tersebut dapat diketahui keterkaitan 

pengaruh antara pemberian informasi dengan jumlah follower. Pemberian 

informasi tersebut mencangkup unggahan video dan foto mengenai penampakan 

destinasi yang sudah dilengkapi dengan keterangan (caption) mengenai biaya 

yang harus dikeluarkan, jarak yang ditempuh, akomodasi yang dapat digunakan 

dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut membuat pengguna berkeinginan 

untuk mengikuti akun Instagram My Trip My Adventure Tulungagung agar tidak 

tertinggal penyajian berita mengenai destinasi wisata terbaru. Dari jumlah 19.200 

follower menunjukkan bahwa antusias traveller sangat tinggi terhadap wisata 

yang ada di kota Tulungagung. 

Kota Tulungagung menyimpan banyak destinasi wisata yang menarik 

dan belum terekspose oleh media serta belum terjamah oleh masyarakat luas, 

beberapa diantaranya adalah Kedung tumpang, Pantai pacar, Pantai molang, Kali 

jambea, Pantai dlodo, Air terjun alam kandung, Banyu, mulok, Pantai coro, Air 



terjun lawean, dan masih banyak lagi. Dimana nantinya destinasi-destinasi wisata 

baru ini diharapkan dapat menjadi opsi-opsi pilihan untuk para traveller sebagai 

destinasi wisata yang akan dikunjungi. Data dari badan statistik (2017) mengenai 

jumlah traveller di kota Tulungagung menunjukkan dari tahun 2012 hingga tahun 

2016 mengalami kenaikan jumlah traveller, terutama ketika mulai dikenalnya 

beberapa wisata di Tulungagung melalui acara My Trip My Adventure (MTMA). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penelitian yang 

berjudul “Kepuasan Penggunaan Media Sosial Sebagai Pemenuhan Kebutuhan 

Informasi Bagi Para Traveller” ini dilakukan untuk mengetahui keinginan 

pengguna ketika akan melakukan pencarian informasi melalui media sosial 

Instagram dan untuk mengetahui kepuasan yang diperoleh pengguna setelah 

melakukan pencarian informasi melalui media sosial Instagram. Dimana hal ini 

memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi. 

 

RumusuanMasalah 

1. Bagaimanakah gambaran kepuasan penggunaan media sosial Instagram 

MTMA di Tulungagung? 

TinjauanTeori 

Teori uses and gratifications 

Uses and Gratification dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz 

pada tahun 1974 yang dikenalkan pada bukunya yang berjudul The Use of Mass 

Comunication : Current Prespectives on Gratification. Teori use and gratification 

milik Blumer dan Katz ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan 

peran aktif untuk memilih dan menggunakan media.Teori ini mengasumsikan 

bahwa orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan yang 

dapat dipenuhi dengan (salah satu caranya) menggunakan (berlangganan, 

membaca, menonton, atau mendengarkan) media massa. 

Asumsi utama dari uses and gratification adalah bahwa pengguna adalah 

pengguna yang aktif dan memiliki tujuan dalam memilih media. Pengguna aktif 

ini bebas berinteraksi dengan media dan menginterpretasi pesan yang diterima. 



Anggota dari pengguna aktif “bukan merupakan pengguna yang pasif atau reaktor 

dari stimulus media; tapi mereka mempunyai tujuan dan menyeleksi pesan untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Konsep dasar pada teori iniadalah meneliti asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau 

sumber-sumber lain, yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan 

(keterlibatan pada kegiatan lain) dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan 

akibat-akibat lain termasuk juga yang tidak diinginkan. Instagram merupakan 

media sosial yang dapat menjadi sarana dalam pemenuhan kenginan pengguna. 

Dengan semakin berkembangnya teori, salah satu riset mengenai uses and 

gratifications yang saat ini berkembang adalah yang  ditemukan oleh Philip 

Palmgreen dari Kentucky University dalam bukunya “Relations between 

gratifications sought and obtained: a study of television news”. Kebanyakan riset 

uses and gratifications memfokuskan pada motif berbagai variabel independen 

yang mempengaruhi penggunaan media. Kendati seperti itu, Palmgreen juga 

menggunakan dasar yang sama yaitu orang yang menggunakan media didorong 

oleh motif-motif tertentu, namun konsep yang diteliti oleh Palmgreen ini tidak 

berhenti disitu saja, dengan menanyakan apakah motif-motif pengguna itu telah 

dapat dipenuhi oleh media. Dengan kata lain, apakah pengguna puas setelah 

menggunakan media. Konsep ini disebut dengan gratification sought dan 

gratification obtained. Penggunaan konsep-konsep baru ini memunculkan teori 

yang merupakan variabel dari teori uses and gratifications. 

 

Gratifications Sought (kepuasan yang diharapkan) 

 Menurut Palmgreen dalam communication research, gratifications sought 

merupakan kepuasan yang dicari atau diinginkan oleh pengguna ketika 

mengkonsumsi suatu jenis media tertentu (radio, tv, koran, media sosial). 

Gratifikasi yang diharapkan (Gratfication sought) merupakan konsep yang 

digunakan untuk menjelaskan mengenai motivasi atau ekspektasi dari penggunaan 

media. Menurut Palmgreen gratification sought dibentuk dari kepercayaan 



seseorang mengenai apa yang media dapat berikan dan evaluasi mengenai isi 

media tersebut. 

 Gratification sought merupakan harapan pemuasan kebutuhan pengguna 

dari terpaan media yang diubah menjadi keterlibatan aktif pada saat terpaan media 

dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu. Selanjutnya ditemukan 

juga ada hubungan signifikan antara aktivitas dengan motif penggunaan media. 

Ada hubungan positif antara pre-activity dengan tindakan post-activity. 

 

Gratifications Obtained (kepuasan yang diperoleh) 

 Gratifications obtained adalah kepuasan yang nyata, yang diperoleh 

seseorang setelah menggunakan jenis media tertentu. Gratifikasi yang didapatkan 

(Gratification obtained) pertamakali digunakan dalam model Uses and 

Gratification McLeod dan Becker, konsep ini berusaha menjelaskan mengenai 

apa yang kita pikir dan kita dapatkan dari penggunaan media (media use).  

Menurut Palmgreen gratifications obtained mempertanyakan hal-hal yang khusus 

mengenai apa saja yang diperoleh setelah menggunakan media dengan 

menyebutkan acara atau rubrik tertentu secara spesifik. Dalam hal menyangkut 

gratification sought dianggap tidak ada perbedaan antara bentuk dan jenis media 

massa yang satu dengan yang lainnya. 

 Gratification sought lebih banyak dipengaruhi oleh harapan-harapan 

penggunanya yang diabstraksikan dari pengalamannya dengan berbagai bentuk 

dan jenis media massa. Sedangkan gratification obtained adalah preferensi materi 

favorit yang disajikan media massa tertentu dinggap tidak memiliki perbedaan 

bagi pengguna yang satu dengan yang lainnya. 

 

Metode dan ProsedurPenelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai sesuatu 

fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. (Sanapiah Faisal, 2007) 



dengan kata lain, penelitian ini memberikan gambaran mengenai situasi, kejadian, 

fenomena atau obyek – obyek tertentu secara sistematis dan akurat. 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian dilakukan 

untuk memperoleh informasi dan data sebagai penunjang untuk melakukan 

pembuktian fenomena yang terjadi pada lapangan, yang nantinya berguna untuk 

menjawab pertanyaan yang di angkat dalam suatu penelitian. Dalam hal ini 

peneliti mengambil lokasi penelitian di kota Tulungagung dengan pertimbangan 

penentuan follower dari luar kota Tulungagung, yang aktif dalam mengakses 

media sosial instagram, dan  yang sudah me-follow akun instagram MTMA 

Tulungagung.Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiriatas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi yag 

akan di ambil peneliti adalah seluruh follower akun instagram MTMA 

Tulungagung yang berjumlah kurang lebih 19.200. 

Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling 

yaitu populasi yang dijadikan sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria 

tertentu dengan tujuan agar sampel yang diambil bisa lebih representatif dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel telah ditentukan oleh peneliti 

sebagai berikut;Berdomisili di Indonesia, Follower akun instagram MTMA 

Tulungagung, Terukur 3x dalam seminggu mengakses akun instagram MTMA, 

Terukur 1 bulan sekali mengikuti gathering. Sedangkan untuk menentukan jumlah 

sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Yamane (Bungin, 

2005).Didapatkan sampel sebanyak 99,48, yang kemudian dibulatkan menjadi 

100 sampel yang akan diteliti. 

 Metode Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa 

metode, diantaranya adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data 

merupakan kegiatan lanjutan setelah kegiatan pengumpulan data di lapangan. 

Menurut Sutinah (dalam Suyanto & Sutinah, 2007), terdapat empat tahap dalam 

kegiatan pengolahan data, yaitu editing, coding dan tabulasi data.Pada tahap 

analisis data, data kuantitatif yang sudah diolah melalui program SPSS 22 akan 

dianalisis dan diinterpretasikan secara teoritik. Data-data kuantitatif disini berupa 



kuisoner yang telah diolah menjadi tabel. Selanjutnya akan diberikan hitung rata-

rata dan diberikan skor. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pemanfaatan Media Sosial untuk Sarana Pencarian Informasi 

gunaPemenuhan Kebutuhan Bagi Para Traveller 

 Salah satu media sosial yang sedang berkembang saat ini adalah Instagram 

yang sering digunakan pengguna dalam mengakses sarana informasi guna 

memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan, karena Instagram juga 

merupakan sarana untuk sharing. Pengguna Instagram dapat berbagi hal-hal yang 

menarik, misalnya dengan mengunggah foto pada akun yang dimiliki dan 

membuat kata-kata sebagai caption yang nantinya dapat berguna sebagai sumber 

informasi bagi pengguna lainnya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

mayoritas responden sudah sangat terbiasa memenuhi kebutuhan informasi 

mereka dengan mengakses akun instagram. Responden dapat dengan mudah 

mengakses instram kapanpun dan dimanapun mereka berada hanya dengan 

koneksi internet. Mereka juga dapat dengan mudah menyeleksi informasi-

informasi yang sedang mereka dapatkan. 

Menurut teori Uses and Gratification dalam penggunaan (uses) isi media 

untuk mendapatkan pemenuhan (gratification) atas kebutuhan seseorang. Namun 

dalam teori dan pendekatan ini tidak semua yang mencakup tentang proses 

komunikasi saja, karena berbagai kebutuhan (needs) dan kepentingan (interest) 

oleh sebagian besar perilaku para audience merupakan suatu fenomena mengenai 

proses penerimaan (pesan media). Dalam teori pendekatan Uses and Gratification 

ini memiliki tujuan untuk menggambarkan 5 proses penerimaan dalam 

komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh individu (Bungin, 

2006: 286). Teori ini mempertimbangkan apa yang dilakukan orang pada media, 

yaitu menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya. 

 



Motif dan Kepuasan Dalam Penggunaan Media Sosial Instagram akun 

MTMA Berdasarkan Karakteristik Responden 

 Instagram merupakan salah satu top sosial media dengan kisaran 

pengunjung unik perbulan sebesar 100.000.000 (eBizMBA Rank September 

2015). Instagram bisa dikatakan sebagai aplikasi berbagi foto dan video yang 

paling fenomenal.Aplikasi ini telah memiliki 400 juta pengguna bahkan lebih 

yang tersebar diseluruh belahan dunia. Di tanah air, 66 persen pengguna instagram 

merupakan perempuan (Rohmadi, 2016). 

 

Variabel Independen : Motivasi / Ekspektasi Pengguna Sosial Media 

Instagram (Gratification Sought) 

• Dimensi Kebutuhan Personal 

 Kebutuhan personal merupakan hal yang melatar belakangi seseorang 

pelaku informasi atau alasan mengapa memilih menggunakan media yang 

diinginkan. Pada bab temuan data diketahui tujuan-tujuan responden dalam 

mengakses akun instagram MTMA dalam melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasinya.  Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada bab 1 bahwa pengguna 

media sosial instagram MTMA berusaha untuk mencari sumber informasi yang 

paling baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya dalam teori ini 

mengasumsikan bahwa setiap pengguna memiliki motif atau ekspektasi dalam 

melakukan pencarian informasi dengan media sosial. Kebutuhan ini didasarkan 

kepada hasrat untuk memahami dan menguasai, juga memuaskan rasa penasaran 

seseorang dan dorongan untuk melakukan sebuah penyelidikan (Uchy, 2003: 

209). 

 Berdasarkan hasil penelitianmenunjukkan sebanyak 38 responden dengan 

presentase 38% menjelaskan bahwa dari 100 responden, sebagian besar responden 

mayoritas menyatakan bahwa menggunakan akun instagram MTMA karena ingin 

menjadikan akun tersebut sebagai sumber informasi mengenai peta lokasi, denah, dan 

jarak menuju lokasi, hal ini merupakan sebuah motivasi dari seseorang dalam 

penggunaan media sosial, dan merupakan sebuah dorongan yang timbul dari 

pengguna media sosial instagram itu sendiri. Dari hasil penelitian dengan 



menggunakan kuesoner dan temuan data pada bab sebelumnya, tujuan responden 

dalam mengakses instagram pertama kali adalah sebagai sumber pencarian 

informasi mengenai peta lokasi, denah, dan jarak menuju lokasi.  

 

• Dimensi Kebutuhan Sosial 

 Hal yang di paparkan oleh Katz, Gurevitch dan Haas adalah kebutuhan 

yang berkaitan dengan sebuah interaksi dengan keluarga, teman, orang-orang di 

sekitar dan dunia. Hal-hal tersebut didasarkan kepada sebuah keinginan untuk 

berafliasi (Uchy, 2003 : 297). Diketahuilebih dari setengah jumlah responden 

memiliki harapan dengan menggunakan akun instagram MTMA dapat menjaga 

hubungan baik dengan teman antar komunitas. Sebesar 53 responden dengan 

presentase 53% menyatakan bahwa, dengan akun instagram MTMA mereka 

memiliki harapan dapat menjaga hubungan silaturahmi mereka meskipun berbeda 

komunitas, dan mereka setuju bahwa dengan menggunakan instagram dapat 

berkomunikasi dengan pengguna lain. 

 Dengan melihat hal tersebut, bahwa seorang responden menggunakan 

media sosial instagram sebagai sarana pemenuhan untuk menjalin komunikasi, 

dengan itu maka Kozinets menyatakan bahwa semakin lama pengguna internet 

melakukan kegiatan berkomunikasi antar jaringan berupa online (Wenday, 

2016:132). Dan seorang responden atau pengguna instagram lainnya dapat 

berinteraksi dengan orang lain secara online, melalui media sosial instagram, 

diasumsikan bahwa merekamenjadi anggota kelompok dan dari waktu ke waktu 

akan beralih menjadikan komunitas online instagram menjadi sumber informasi 

dan interaksi sosial. 

  

• Dimensi Pemenuhan Kebutuhuan Informasi 

 Seperti yang sudah di jelaskan pada indikator pada motivasi-motivasi 

sebelumnya, efek yang diharapkan dari konsumsi sebuah media adalah 

terpenuhinya semua kebutuhan yang menjadi motivasi para pengguna media 

tersebut (Kriyantono, 2009:208). Pengguna memiliki tingkat perasaan atau 

kondisi psikologis yang menuntutnya untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan 



yang ingin mereka dapatkan sebelum menggunakan media sosial instagram. Rasa 

ingin mendapatkan tersebut berasal dari semua sudut pandang audiens yang ingin 

menggunakan media yang bersangkutan (Kriyantono, 2009:257). 

 Menurut Arden N. Frandsen dalam (Darsono, 2001:192), menyatakan 

bahwa hal yang mendorong seseorang pengguna akun instagram dalam 

melakukan pencarian inforamsinya adalah dengan adanya dorongan motivasi, 

seperti halnya ingin menemukan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya 

belum di kuasainya. Media sosial instagram diharapkan sangat membantu 

menambah banyak wawasan serta pengetahuan yang belum mereka kuasai atau 

belum mereka peroleh sebelumnya. Diketahui pada lebih dari setengah total 

jumlah responden memiliki harapan dengan menggunakan akun instagram 

MTMA para pengguna tersebut dapat memperoleh tentang fakta, berita, ide, dan 

pengetahuan. Sebanyak 61 responden dengan presentase 61% menyatakan bahwa, 

sebelum menggunakan akun instagram sebagai pemenuhan kebutuhan informasi 

yang mereka butuhkan, masing-masing dari pengguna tersebut telah memiliki 

motif yang berbeda-beda dalam penggunaan instagram. Dan lebih dari setengah 

total jumlah responden setuju bahwa pengguna memiliki harapan bahwa dengan 

menggunakan akun instagram MTMA pengguna dapat memenuhi kebutuhan 

mengenai fakta, berita, ide dan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini belum 

di dapatkan oleh pengguna. 

  

Variabel Dependen : Kepuasan yang di dapatkan oleh pengguna setelah 

menggunakan media (Gratification Obtained) 

• Dimensi Kebutuhan Personal 

 Uses and Gratification merupakan teori kebutuhan seseorang pengguna 

dalam  melakukan akses suatu media. Alasan sebuah kepuasan yang di peroleh 

merupakan informasi mengenai bagaimana media akan membantu seseorang 

pengguna dalam mencapai sesuatu yang di butuhkan atau yang dicari oleh 

pengguna. Tidak hanya kemudahan-kemudahan saja yang diperoleh saat 

menggunakan media sosial, tetapi juga terdapat beberapa kendala yang mungkin 

akan di alami oleh para pengguna. 



 Diketahui bahwa hampir setengah dari total jumlah responden memiliki 

kendala yang sama saat menggunakan akun instagram MTMA. Dari total 100 

responden, sebanyak 42 responden dengan presentase sebanyak 42% menyatakan 

bahwa, sumber informasi yang diperoleh saat mengakses akun instagram MTMA 

sangat terbatas. Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya di ketahui penyebab 

yang menjadikan responden merasa kurang mendapatkan informasi yang banyak 

karena, informasi yang di sediakan oleh akun instagram MTMA hanya tertulis 

dalam kolom caption, sedangkan jarak lokasi wisata terdapat dalam peta yang 

dapat di akses sendiri oleh pengguna. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh 

(Permadi, 2011: 30) bahwa, setidaknya ada beberapa hal yang utama dan 

merupakan pegangan sebagai data serta fakta yang membuktikan adanya suatu 

kebenaran, sebagai sebuah penjelasan hal-hal yang sebelumya belum di ketahui 

keberadaannya, mungkin tidak akan bisa semuanya dan terperinci, karena media 

sosial sendiri memiliki batasan dalam seseorang menuliskan apa yang mereka 

ingin bagikan, hal tersebut akan mempengaruhi bahwa sumber informasi yang 

dibagikan tidak dapat mencangkup banyak hal seperti yang diharapkan oleh para 

pengguna instagram. Tetapi setidaknya dari beberapa yang di bagikan oleh 

pemilik akun dapat menjadi acuan dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Ada juga pendapat bahwa, menemukan bahwa alasan atau motivasi 

orang dalam menggunakan media dapat di kelompokkankedalam sejumlah 

kategor yaitu, untuk menghabiskan waktu, sebagai teman (companionship), 

memenuhi ketertarikan (excitement), pelarian, kesenangan, interaksi sosial, 

memperoleh informasi dan untuk mempelajari konten media. 

 

• Dimensi Kebutuhan Sosial 

 Kebutuhan berasal dari “pengalaman sosial” dan bahwa media massa 

sekalipun kadang-kadang dapat membantu membangkitkan khalayak ramai dalam 

suatu kesadaran akan kebutuhan tertentu yang berhubungan dengan situasi 

soasialnya (McQuail dkk dalam Lull, 1998:117). Penyebab penggunaan media 

sosial terletak dalam lingkungan sosial atau psikologis yang dirasakan sebagai 

masalah dan media digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. 



 Kepuasan dalam menggunakan media sosial dalam aspek kebutuhan sosial 

menandakan bahwa, kepuasan seseorang pengguna setelah melakukan atau 

menggunakan akun instagram MTMA dalam melakukan pemenuhan kebutuhan 

informasi yang di butuhkannya, dalam pemenuhan kebutuhannya pengguna 

memiliki motif kepuasan yang berkaitan dengan interaksi, dengan keluarga, 

teman, lingkungan dan beberapa interaksi lainnya (Rakhmat, 1998:70). 

 Seperti yang diketahuisetengah dari jumlah keseluruhan responden 

menyatakan bahwa, akun instagram MTMA memiliki skala yang “cukup” baik 

dalam sarana untuk mempermudah pengguna melakukan komunikasi. Dari 100 

orang responden, 50 orang responden dengan presentase 50% memiliki pendapat 

yang sama bahwa akun instagram MTMA hanya “cukup” untuk sarana 

berkomunikasi dan berinteraksi. Masing-masing pengguna memiliki alasannya 

sendiri-sendiri yang memang sangat masuk akal. 

 Kebanyakan dari media sosial tidak sangat sempurna jika digunakan untuk 

melakukan interaksi dua arah khususnya instagram, instagram dinyatakan dapat 

digunakan dalam melakukan interaksi dengan setiap orang baik yang berada 

dalam satu kota dengan penggunanya atau beda dikota lain yang berbeda dengan 

penggunanya. Tetapi instagram sendiri memiliki keterbatasan akses jika 

digunakan sebagai media komunikasi, hal ini dapat di kategorikan bahwa media 

sosial ini hanya cukup jika digunakan dalam berkomunikasi (Hayumi, 2017). 

 

• Dimensi Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

 Kebutuhan informasi muncul ketika seseorang menyadari adanya 

kesenjangan antara pengetahuan dan harapan untuk memecahkan suatu masalah, 

menurut Belkin (Nicholas, 2000). Jadi informasi dibutuhkan manakala pengguna 

menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki pada saat itu tidak cukup untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang di hadapinya, sehingga membutuhkan media 

sosial dalam membantu menambah pengetahuan guna melakukan pemenuhan 

kebutuhannya. Dalam menemukan kebutuhan informasi, pengguna tidak harus 

menelaah mentah-mentah apa yang mereka peroleh saat itu, semua harus dengan 

melakukan prosesnya masing-masing, bagaimana informasi-informasi yang 



diperoleh sudah memenuhi atau telah dapat membantu dalam menyelesaikan 

masalah atau bahkan sebaliknya. 

 Seperti yang diketahui repondenmenyatakan bahwa, dari total 100 

responden 36 responden dengan presentase 36% mengatakan bahwa, dalam 

pembuatan caption pada setiap foto yang berada di akun instagram MTMA 

pengguna merasa keterangan informasi yang tertulis cukup dalam memberikan 

informasi dan terkesan tidak berlebihan. Dengan data yang didapatkan pada bab 

sebelumnya, menandakan bahwa pengguna akun instagram MTMA cukup 

terbantu dengan mereka mengakses akun tersebut. Pengguna dengan mudah bisa 

memperoleh informasi mengenai tempat wisata yang sebelumnya belum mereka 

ketahui, mereka juga dapat melihat bagaimana situasi yang berada di dalam lokasi 

wisata tersebut dengan melihat foto yang di upload. 

 Di dalam era digital ini, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

beritam salah satu media sosial seperti instagram sekarang ini juga dimanfaatkan 

oleh berbagai media dalam menyebarkan berita atau berbagi informasi, bisa 

dengan video singkat atau mengunggah foto dan juga memberi cation sebagai 

keterangan foto agar dapat memberikan informasi lebih banyak kepada 

penggunanya, menurut MacDougal dalam buku Interpretative Reporting tahun 

1972. Penyebaran berita melalui media sosial instagram ini juga tak lepas dengan 

adanya jaringan atau online. Instagram merupakan salah satu media sosial yang 

populer di mayarakat modern. Hampir sebagian masyarakat memiliki akun 

instagram. Dahulu, instagram hanya digunakan untuk mengunggah foto pribadi 

dengan caption (keterangan foto) saja. Tapi, di era digital sekarang ini, instagra 

mulai memiliki perandalam memenuhi kebutuhan masyarakatakan berita dan 

mendapatkan berbagai informasi (Pramesti, 2009:125). 

 

Hubungan Keinginan terhadap Kepuasan penggunaan akun Instagram 

MTMA Tulungagung 

• Kebutuhan Personal 

 Kebutuhan personal merupakan kebutuhan akan diri sendiri yang timbul 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sebuah informasi yang berfaktor dari 



individu itu sendiri. Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana data-

data yang telah di ambil melalui survey kuisoner tersaji dalam tabel-tabel. 

Menurut Furqan (2017) keinginan merupakan sebuah naluri dalam diri seseorang 

untuk melakukan atau mencapai sesuatu dan juga bisa dikatakan sebagai rencana 

ataupun ekspektasi seseorang, dengan mencapai tujuan tersebut seseorang 

pengguna berusaha untuk mencapai suatu tujuan melalui berbagai macam hal. 

Dalam tabel perbandingan di ketahui hasil rata-rata Gratification Sought 

mengalami keseimbangan dengan Gratification Obtained, dimana (GS) pada 

indikator kebutuhan personal menunjukkan dengan skor rata-rata 2,46 yang 

berarti keinginan seorang pengguna sebelum menggunakan akun Instagram My 

Trip My Adventure Tulungagung memiliki harapan kurang baik, sedangkan pada 

(GO) indikator kebutuhan personal menunjukkan dengan skor rata-rata 2,03 yang 

berarti kepuasan yang diperoleh pengguna setelah menggunakan akun Instagram 

My Trip My Adventure sebagai pemenuhan kebutuhan informasi mendapatkan 

hasil kurang baik juga. Yang artinya kepuasan yang diperoleh pengguna sama 

dengan hasil yang diperoleh dari kepuasan pengguna setelah menggunakan akun 

Instagram My Trip My Adventure sebagai pemenuhan kebutuhan informasinya. 

Hal ini menunjukkan bahwa akun instagram MTMA sudah dapat 

menyeimbangkan antara keinginan pengguna dengan kepuasan yang didapatkan 

penggunanya dalam perolehan kebutuhan informasi. Dimana nilai Gratification 

Sought sama dengan nilai Gratification Obtained (GS=GO). 

 

• Kebutuhan Sosial 

 Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan akan saling berinteraksi antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena dalam kehidupan 

bermasyarakat tidakakan bisa terlepas dari hubungan antar manusia yang saling 

timbal balik. Hubungan ini ada guna memenuhi kebutuhan hidup.  

 Dari tabel perbandingan di ketahui hasil rata-rata Gratification Sought 

mengalami keseimbangan dengan Gratification Obtained, dimana (GS) pada 

indikator kebutuhan personal menunjukkan dengan skor rata-rata 1,44 yang 

berarti keinginan seorang pengguna sebelum menggunakan akun Instagram My 



Trip My Adventure Tulungagung memiliki harapan tidak baik, sedangkan pada 

(GO) indikator kebutuhan personal menunjukkan dengan skor rata-rata 1,49 yang 

berarti kepuasan yang diperoleh pengguna setelah menggunakan akun Instagram 

My Trip My Adventure sebagai pemenuhan kebutuhan informasi mendapatkan 

hasil tidak baik juga. Dimana Gratification Sought sama jika dibandingkan 

dengan Gratification Obtained (GS=GO). Artinya kebutuhan yang diperoleh 

pengguna sama-sama tidak jika di bandingkan dengan keinginan pengguna yang 

sebelum menggunakan media Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa akun media 

instagram sudah dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Meskipun nilai keinginan 

sama dengan nilai kepuasan, tetapi pada dasarnya akun media Instagram sendiri 

sangat tidak memadahi dengan baik jika digunakan untuk komunikasi. Pada 

kenyataannya akun Instagram My Trip My Adventure sendiri memiliki 

keterbatasan jika di bandingkan dengan media sosial lain yang memang 

disediakan untuk melakukan komunikasi. 

 

• Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

 Seperti yang dikatakan Mc Fadden (1999) mengatakan bahwa informasi 

sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan 

pengetahuan seseorang yang telah menggunakan data tersebut. Informasi adalah 

pesan (ucap atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens 

dari simbol, atau makna yang dapat di tafsir dari pesan. Informasi dapat direkam 

atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal 

berdasarkan gelombang. 

 Dari tabel perbandingan di ketahui hasil rata-rata Gratification Sought 

mengalami keseimbangan dengan Gratification Obtained, dimana (GS) pada 

indikator kebutuhan pemenuhan informasi menunjukkan dengan skor rata-rata 

2,07 yang berarti keinginan seorang pengguna sebelum menggunakan akun 

Instagram My Trip My Adventure Tulungagung memiliki harapan kurang baik, 

sedangkan pada (GO) indikator kebutuhan personal menunjukkan dengan skor 

rata-rata 1,9 yang berarti kepuasan yang diperoleh pengguna setelah 

menggunakan akun Instagram My Trip My Adventure sebagai pemenuhan 



kebutuhan informasi mendapatkan hasil kurang baik juga. Dimana Gratification 

Sought sama jika dibandingkan dengan Gratification Obtained (GS=GO). Artinya 

kebutuhan yang diperoleh pengguna sama-sama kurang baik jika di bandingkan 

dengan keinginan pengguna yang sebelum menggunakan media Instagram. 

Artinya kebutuhan yang diperoleh pengguna sama-sama tidak jika di bandingkan 

dengan keinginan pengguna yang sebelum menggunakan media Instagram. Hal ini 

menunjukkan bahwa akun media instagram sudah dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

 Pernyataan yang dapat mendukung seperti yang di katakan Morissan, 

sebagai media sosial online yang dapat mengunggah foto, instagram tidak hanya 

ajang untuk pamer sesuatu yang terlihat mewah saja, tetapi instagram juga 

memiliki guna untuk saling berbagi informasi tentang wawasan serta 

pengetahuan. Dengan menuliskan caption yang tertera dalam kolom, pemilik akun 

instagram dapat berbagi pengetahuan apapun kepada semua pengguna yang 

nantinya mengakses (Morissan, 2014:26). 

 

Gratification Sought terhadap Gratification Obtained 

 Keinginan merupakan variabel yang mempengarhi penggunaan media. 

Gratification Sought sendiri merupakan kepuasan yang di cari atau diinginkan 

oleh pengguna ketika mengkonsumsi media tertentu. Sedangkan Gratification 

Obtained merupakan kepuasan nyata yang diperoleh pengguna setelah 

mengkonsumsi suatu jenis media tertentu. 

 Pada penelitian ini, dapat diketahui kepuasan pengguna berdasarkan 

kesenjangan anatara Gratification Sought dengan Gratification Obtained. Dengan 

kata lain, kesenjangan kepuasan (discrepancy gratification) adalah perbedaan 

perolehan kepuasan yang terjadi antara GS dan GO dalam mengkonsumsi media 

tertentu. Semakin kecil discrepancy-nya, maka akan semakin memuaskan media 

tersebut digunakan. 

 Hasil yang didapatkan pada penelitian ini, menggambakan bagaimana 

keinginan pengguna memiliki taraf yang sama dengan kepuasan yang pengguna 

dapatkan. Meskipun dalam perolehan rata-ratanya terpaut beberapa angka, tetapi 



dalam tingkat skoring masing-masing indikator memiliki kesetaraan yang sama. 

Yang artinya presentase antara Gratification Sought dengan Gratification 

Obtained sama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengguna memiliki 

keinginan yang dapat terpenuhi oleh kepuasan yang diperoleh ketika menggunaka 

akun Instagram My Trip My Adventure sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasinya. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini, menggambakan bagaimana 

keinginan pengguna memiliki taraf yang sama dengan kepuasan yang pengguna 

dapatkan, dimana pada rata-rata Gratification Sought menunjukkan pada angka 

1,99 sedangkan pada rata-rata Gratification Obtained menunjukkan pada angka 

1,8. Meskipun dalam perolehan rata-ratanya terpaut beberapa angka, tetapi dalam 

tingkat skoring masing-masing indikator memiliki kesetaraan yang sama. Yang 

artinya presentase antara Gratification Sought dengan Gratification Obtained 

sama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengguna memiliki keinginan 

yang dapat terpenuhi oleh kepuasan yang diperoleh ketika menggunaka akun 

Instagram My Trip My Adventure sebagai pemenuhan kebutuhan informasinya. 

 

Saran 

Semakin majunya perkembangan internet yang turut memajukan 

perkembangan sarana pencarian informasi ditengah-tengah kehidupan masyarakat 

dan berdasarkan apa yang telah diketahui dan dilihat peneliti selama melakukan 

penelitian, adapaun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti untuk 

perkembangan pemanfaatan media sosial sebagai pemenuhan kebutuhan informasi 

bagi para traveller dan kepada peneliti selanjutnya. Adapun saran tersebut sebagai 

berikut, rekomendasi untuk peneliti kedepan, dengan adanya beberapa perubahan 

konten dan dengan adanya beberapa media serupa yang menyajikan konten yang 

sama. Maka perlu diadakan penelitian serupa untuk mengetahui kepuasan 



berdasarkan macam konten yang ada, sehingga dapat diketahui keefektifan secara 

mendalam. 
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