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ABSTRAK Partisipasi orang-orang dalam pembangunan berkelanjutan memiliki peran penting dalam mengembangkan komunitas sosial di Dunia. Oleh karena itu, salah satu kota terbesar di Indonesia seperti Surabaya yang memiliki lebih dari 2 juta orang mayoritas menggunakan media sosial untuk memenuhi tujuan kebutuhan sosial dan individu mereka. Penelitian ini  melibatkan orangtua 
net-generation sebagai objek serta memiliki rumusan masalah  bagaimana  pemanfaatan serta kegunaan media sosial di kalangan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media sosial dan penggunaan media sosial pada kalangan orangtua net-generation di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif dengan metode 
purposive sampling dengan jumlah sampel 53 orang.Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner online dan offline. Data dianalisa dengan menggunakan teori uses 
and gratification serta menkorelasikannya dengan karakteristik dari net-generation. Dari hasil penelitian ini, peneliti melihat adanya pemanfaatan dang penggunaan media sosial yang cukup intens dilakukan oleh orangtua net-generation untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi, komunikasi dan hiburan. 
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ABSTRACT The participation people in sustainable development has important role in developing social community in the world. Therefore, one of the biggest city in Indonesia Such Surabaya that has more than 2 million people mostly used social media to comply their social and individual need purposes. This research involved net-generation people who are 22 until 42 years old as respondents. This research also possess framework research problem how the usability and function of social media in their net-generation community. The aim of this research is to find the usability and social media function in their net-generation community. This research used the cuantitative descriptive method including purposive sampling method as collecting data from respondents. The respondents of this research was 53 respondents.Spreading questioners including online and offline method has been applied for collecting data in this research. Uses and Gratification theory has also been applied for analyzing data in term of identifying the characteristics of net-generation. The result of this research found that the frequency of using and function of social media by net-generation people (respondents) for complying their need such as information, communication, dan entertaintment.  
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Pendahuluan Teknologi pada era sekarang ini telah merambah ke setiap sendi kehidupan manusia. Hampir semua kegiatan manusia dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali selalu melibatkan keberadaan teknologi. Mayoritas keberadaan teknologi (Mac Kenzie & Wajcman, 1999) digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain untuk mempermudah pertukaran informasi antar manusia. Teknologi yang lebih terfokus dalam penyampaian informasi dan berkomunikasi tidak lain adalah media sosial yang dimana sebuah media yang bisa digunakan dengan mudah oleh semua kalangan yang lahir dan besar di era teknologi seperti saat ini. Banyak manfaat yang media sosial berikan bagi para penggunanya; diantaranya adalah sebagai sarana penyampaian pesan, berdiskusi, berjualan secara online, mencari hiburan dan lain sebagainya yang bisa dilakukan secara cepat, mudah, ekonomis, dan nyaman. Pada generasi net atau net-generation, teknologi media sosial telah menjadi makanan sehari-hari mereka dalam beraktivitas (Leung, 2013). Kemudian menurut Ohannesian dan Vanucci (2017), anak-anak, remaja, bahkan orang tua mereka sekalipun yang masih terkategori dalam net-generation, sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi1. Keberadaan media sosial bagi para orang tuaini menimbulkan sebuah pertanyaan tersendiri bagaimanakah mereka memanfaatkan media sosial tersebut danbagaimanakah karakteristik mereka sebagai orang tua Net-Generations yang cenderung menggunakan sosial media.  Maraknya penggunaan teknologi media sosial ini bukan tanpa fakta, dalam salah satu media sosial menurut data yang dimiliki oleh liputan6.com                                                            1Ohannesian, C. M., & Vanucci, A. (2017). Social Media Use and Substance Use During Emerging Adulthood. Emerging Adulthood . (Reza,2017),Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia dengan pengguna media sosial facebook paling aktif dengan jumlah 111 juta pengguna. Media sosial raksasa milik Mark Zuckenberg ini kian mendominasi jagat media sosial di dunia yang pada tahun 2017 ini sudah mengantongi 1,9 miliar pengguna aktif yang tersebar di seluruh penjuru dunia2.Masih menurut Reza (2017), setelah dipecah berdasarkan gender, 44% pengguna adalah wanita dan 56% adalah pria.Selain facebook, media sosial yang sampai saat ini terus bertambah penggunanya adalah Line. Di dunia, Line memiliki 220 juta penggguna aktif sementara pengguna dari Indonesia sendiri mencapai lebih dari 90 juta yang menjadikan Indonesia masuk ke dalam daftar 4 negara dengan pengguna terbanyak pada tahun 2016. Menurut Ongki Kurniawan (2016), Managing Director LINE Indonesia, sebagian besar pengguna line berumur dibawah 32 tahun yakni masih berkisar pada 
net-generation dan generasi milenial3. Media sosial Line memiliki perbedaan mendasar dengan facebook yakni Line lebih terfokus dan menajamkan pada bagian 
messaging atau chatting dibanding facebook yang lebih merata antara fitur chatting dengan fitur aktivitas yang bisa dilihat semua orang pengguna facebook.  Kemudian dalam penelitian lain yang diterbitkan pada 30 Januari 2018 yang dilakukan oleh We Are Social(Pertiwi, 2018),perusahaan media asal Inggris yang                                                            2Reza, J. I. (2017). Indonesia Negara Ke-4 dengan 
Pengguna Facebook Teraktif di Dunia. Dipetik August 16, 2017, dari http://tekno.liputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia. 3Amalia, I. E. (2016). LINE: Indonesia Peringkat 4 
Pengguna Terbanyak. Dipetik August 16, 2017, dari metrotvnews.com: http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/akW4MmLK-line-n-peringkat-4-pengguna-terbanyak. 



bekerja sama dengan Hootsuite yang berjudul “Essential Insights Into Internet, 
Social Media, Mobile,and E-Commerce Use 
Around The World” mengatakan bahwarata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 23 menit untuk mengakses media sosialdengan pengguna aktif sebanyak 130 juta jiwa (49%) dan mengakses menggunakan perangka mobile sebanyak 120 juta jiwa (45%) dari total populasi sebanyak 265,4 juta jiwa. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskanjumlah media sosial dengan unduhan  terbanyak yaitu Whatsapp, Facebook, Instagram dan Line dan rata-rata traffic situs per bulan, Facebook menjadi media sosial yang paling banyak dikunjungi dengan jumlah 1 miliar juta pengunjung stiap bulannya4.  Dengan jumlah pengguna dan fitur yang bervariasi, media sosial telah menjelma menjadi bagian dalam kehidupan keseharian para net-generation. Para orang tua yang cenderung masih berusia muda dan tergolong dalam net-generation, yang dimana menjadi subjek penelitian ini, pasti memiliki cara memanfaatkan internet yang cenderung berbeda dengan anak-anak atau para remaja. Orang tua terutama ibu-ibu mungkin memiliki perbedaan pola penggunaan media sosial dibandingkan bapak-bapak karena memiliki perbedaan secara gender (Cosmas 1982). Ketika anak dan orang tua dalam satu keluarga semuanya memiliki media sosial masing-masing, akan dapat terlihat perbedaan aktivitas seperti apa yang mereka lakukan ketika berkumpul dalam 1 ruangan yang sama. Seorang ibu pengguna media sosial yang masih tergolong dalam net-generation, menjadi bahasan dalam penelitian ini dikarenakan perilaku pemanfaatan internet terutama                                                            4Pertiwi, W. K. (2018, March 1). tekno.kompas.com. Dipetik February 21, 2019, dari kompas.com: https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia media sosial mereka cenderung menarik dan patut dibahas pada sebuah penelitian. Berbagai efek dan dampak dari perilaku pemanfaatan media sosial bagi ibu masih belum banyak diteliti oleh para peneliti. Bahkan menurut Roth (2013), penelitian media sosial sebagai fenomena sosial kontemporer juga masih belum dieksplorasi secara mendalam5.  Berbagai fitur yang dimiliki oleh media sosial memiliki beberapa kesamaan. Yakni fitur messaging, fitur akun official, dan fitur beranda dimana pengguna bisa melihat aktivitas teman-teman kita. Fitur akun official memungkinkan pengguna membuat suatu akun yang bersifat lebih umum dan memungkinkan untuk menjadi galeri dari suatu hal yang sedang tren saat ini. Umumnya akun official digunakan untuk membuat akun jual beli atau toko online, akun komunitas atau perkumpulan, serta akun fanpage. Kemudian terdapat pula fitur messaging dimana pada fitur ini pertukaran informasi secara personal sangat gencar dilakukan. Umumnya digunakan dalam transaksi jual beli, percakapan antar teman atau keluarga, serta pembicaraan banyak orang dalam sebuah multi-chat. Banyaknya fitur yang dimiliki oleh media sosial menjadikan peneliti tertarik membahas tentang pemanfaatan media tersebut dalam kehidupan sehari-hari beserta efeknya kepada seseorang. Dalam hal ini seorang ibu bisa memanfaatkan banyaknya fitur tersebut dan menjadikan fitur tersebut sesuatu yang menguntungkan untuk membantu kegiatan sehari-hari mereka.  Dalam sebuah penelitian dari seorang mahasiswa Universitas Airlangga yang berjudul “analisis perilaku pencarian informasi mengenai breastfeeding pada ibu                                                            5Roth, P. L. (2013). Social Media in Employee-Selection-Related Decisions: A Research Agenda for Uncharted Territory. Journal of Management.  



net-generation”(Putri,2015), membahas tentang bagaimana seorang ibu net-generation, mendapat hasil bahwa ternyata seorang ibu net-generation lebih cenderung menggunakan media internet atau teknologi informasi dalam melakukan pencarian informasi tentang breastfeeding(menyusui) daripada melalui referensi keluarga yang notabene keluarga adalah pihak terdekat dari seorang individu. Penelitian tersebut membuktikan bahwa net-generation tetap memiliki kepercayaan pada teknologi internet dalam memenuhi kebutuhan informasi ataupun kebutuhan sehari-harinya. Alasan menggunakan Kota Surabaya dalam melakukan penelitian ini dikarenakan Kota Surabaya adalah kota terbesar ke-2 di Indonesia setelah Ibukota Jakarta. Keberadaan kota yang besar seperti kota Surabaya, membuat kota ini memiliki banyak permasalahan yang sering menjadi lokasi penelitian bagi para mahasiswa di Kota Surabaya. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa pada tahun 2014 (Surabayakota.bps.go.id) dan memiliki daya akses rata-rata internet melalui smartphone selama lebih dari 5 jam per hari (Pranata, 2014). Selain itu, keberadaan kota Surabaya sebagai kota metropolitan, membuat kota ini menjadi kota yang maju dalam sektor bisnis dan industri. Banyak para pekerja kantoran, buruh pabrik, pengusaha yang berjenis kelamin wanita yang kesehariannya disibukkan oleh pekerjaannya, sehingga seringkali pula memerlukan kecanggihan teknologi yaitu salah satunya adalah media sosial dalam berkomunikasi, mengawasi dan mengasuh anaknya. Kemudian pada survei yang dikeluarkan oleh APJII (2017), penetrasi pengguna internet berdasarkan karakter kota/kabupaten, masyarakat daerah urban (metropolitan) mengunakan internet sebesar 72% jika dibandingkan dengan masyarakat rural-urban (kota kecil) dan rural (pedesaan).Berdasarkan data dan fenomena diatas,masyarakat Surabaya sangat dekat dengan teknologi informasi terutama media sosial dan internet yang digunakan oleh banyak kalangan termasuk kalangan ibu-ibu yang masih tergolong dalam generasi net (net-generation).  
Metode penelitian Jenis penelitian tentang pemanfaatan media sosial di kalangan orangtua net-generation ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode deskriptif lebih merupakan istilah yang mencakup berbagai teknik deskriptif, diantaranya adalah penelitian yang menuturkan penyelidikan dengan teknik survei, interview, angket, observasi, analisa kuantitatif serta operasional6.Peneliti menggunakan metode survey dimana peneliti mengambil sampel dari beberapa populasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data melaui kuisioner. Alasan menggunakan metode survey dikarenakan populasi target yang sangat luas sehingga dengan metode ini diharapkan data yang akan diperoleh dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ditentukan. Ketika saat di lapangan, peneliti menemukan beberapa kendala diantaranya terdapat sebagian responden yang sulit ditemui, kemudian terdapat beberapa responden yang pada awalnya tidak sesuai dengan kriteria penelitian namun tetap mengisi kuesioner. Kriteria yang akan dipilih untuk dijadikan sample adalah sebagai berikut: 1. Berumur 22-42 tahun. 2. Berstatus sebagai ibu. 3. Aktif menggunakan media sosial. 4. Tinggal di kota Surabaya Jumlah sampel yang ingin dicari dalam metode purposive sampling adalah tidak memiliki rumus dan jumlah yang pasti.Apabila data jenuh, jumlah responden dapat dicukupi. Peneliti disini lebih                                                            6Surahmad, W. (1990). Pengantar penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito. 



menekankan keakuratan data sesuai dengan kriteria saja dan tidak menekankan jumlah.  
Landasan Teori 
Uses and Gratification Theory  Teori ini dimunculkan pertamakali pada tahun 1974 oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam buku The Uses on Mass 
Communication: Current Perspectives on 
Gratification Research. Teori yang masih termasuk dalam studi komunikasi massa ini, menyatakan bahwa perbedaan individu menyebabkan mereka mencari, menggunakan dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda7. Perbedaan tersebut terjadi karena berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda pada masing-masing individu. Teori ini menjelaskan bahwa pengguna media merupakan pihak yang aktif dalam menggunakan media yang berarti pengguna bisa memilih dan menentukan media seperti apa dari sekian banyak alternatif media yang dalam kasus ini adalah media sosial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka miliki. Teori ini nantinya tidak akan memberikan perhatian secara mendetail pada efek langsung media terhadap individu, tetapi teori ini akan memfokuskan diri pada motivasi dan perilaku individu terhadap media serta bagaimana dan mengapa mereka menggunakan atau mengkonsumsi media tersebut. Secara singkat, teori ini menjelaskan “apa yang seseorang lakukan dengan media”. Penggunaan isi media untuk mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan seseorang atau uses and gratification merupakan suatu teori yang sering digunakan dalam studi komunikasi. Dalam memahami teori ini, terdapat sebuah bagan atau model teori uses and 
gratificationterbaruyang sering kali                                                            7 Morissan, Andy Corry Wardhani dan farid hamid. 2010. Teori Komunikasi Massa. Bogor.: Ghalia Indonesia. digunakan sebagai acuan oleh beberapa orang dalam penelitian yang mereka kerjakan di bidang penelitian yang menggunakan teori uses and gratification. Berikut adalah teori yang dikemukakan oleh Katz, Gurevitch dan Haas:    

Karakteristik Net-Generation Tapscott menyebutkan beberapa karakteristik dari net-generation, diantaranya adalah: 1. Freedom:net-generation memiliki pemikiran bahwa di dunia maya mereka memiliki kebebasan untuk memilih apapun yang ingin dilakukan. 2. Customization:dapat memperoleh sesuatu, mengadaptasi dan menjadikan sesuatu itu miliknya dan mereka dapat membuktikan bahwa mereka adalah konsumen yang aktif. 3. Scrutiny:net-generation memiliki sikap yang kritis yang membuat mereka dapat membedakan informasi fiktif dan asli. 4. Collaboration: generasi ini adalah generasi yang menghargai integritas dan mampu bertanggung jawab. 5. Entertaintment:net-generation sering memanfaatkan media secara online maupun offline dengan tujuan hiburan pribadi. 6. Speed:net-generation memiliki respons yang baik dan cepat dalam penggunaan media. 



7. Innovation:net-generation memiliki karakter yang inovatif dan hal tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya.8  
Hasil dan Analisis 

Lingkungan Sosial (Social Environtment) 
Karakteristik Demografis (Demographic 

Characteristics) Karakteristik demografis merupakan latar belakang individu yang mempengaruhi secara langsung keberadaan sosial individu sebagai pengguna media ditinjau dari usia, pekerjaan, serta latar belakang pendidikan. Pada tabel di bab III, tabel 3.1 telah ditemukan bahwa pemanfaatan media sosial pada ibu-ibu net-generation mayoritas responden berusia 29-33 tahun dengan prosentase 39,6%, kemudian pada bab III tabel 3.2 tentang pekerjaan responden, mayoreitas responden bekerja sebagai seorang pegawai negeri sebanyak 18 orang dengan prosentase 34%. Terakhir berdasarkan pada bab III tabel 3.3 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir dari perguruan tinggi sebanyak 43 orang dengan prosentase 81,1%.Berdasarkan hasil diatas, mayoritas responden adalah individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak dan diharapkan mampu mengembangkan karakteristik scrutiny. Karakter ini adalah kemampuan seorang individu net-generation  untuk bersikap kritis dan mampu membuat mereka dapat membedakan berbagai jenis informasi. 
Kelompok Afiliasi (Group Affiliation) Faktor kelompok afiliasi merupakan individu yang tergabung dalam suatu kelompok manapun dalam memenuhi                                                            8Tapscott, D. (2009). Grown up Digital: how the net-

generations is changing your world. McGraw-Hill Education.  kebutuhan yang diminati. Dalam kasus ini ingin dilihat seperti apa partispasi individu dalam berbagai media sosial yang ada di internet terutama media-media sosial populer. Dari hasil temuan pada bab III tabel 3.4, peneliti memberikan pertanyan multiple 
respond  untuk mengetahui akun media sosial mana saja yang dimiliki oleh responden. Mayoritas responden memiliki akun media sosial WhatsApp dengan jumlah 52 orang dan dengan prosentase 31%.Kemudian peneliti ingin mencari tahu pula tentang media sosial yang aktif digunakan, karena walaupun seorang individu memiliki sebuah akun, belum tentu akun tersebut aktif digunakan. Dapat dilihat pada bab III tabel 3.5 mayoritas pemilik akun WhatsApp tetap aktif menggunakan WhatsApp dengan jumlah 49 orang dan dengan prosentase 43,4%.Menurut Tapscott dalam bukunya, terdapat 7 karakteristik dari 
net-generation, dan data diatas adalah bukti bahwa seorang net-generationmemiliki karakteristik customization, yaitu seorang individu mampu menunjukkan bahwa mereka adalah konsumen media yang aktif yang dalam kasus ini adalah komsumsi mereka terhadap media sosial.Kemudian jika ditinjau dari teori uses and gratification, para responden dapat menyesuaikan diridengan kelompok pengguna media sosial yang sama dikarenakan menurut Katz dan Gurevitch, seorang individu akan cenderung berkumpul dalam suatu kelompok dengan minat yang sama untuk memenuhi kebutuhan yang mereka minati. 
Karakteristik Personal (Personality 

Characteristics) Karakteristik personal adalah latar belakang individu atau alasan mengapa memilih menggunakan media yang diinginkan.Sebelum itu perlu diketahui pula jumlah akun yang dimiliki responden dalam satu media sosial. Hal ini dikarenakan media sosial dapat memungkinkan siapa saja untuk membuat dan memiliki akun lebih dari satu 



hanya dengan syarat memiliki beberapa email saja. Pada bab III tabel 3.6 temuan data dapat diketahui bahwa mayoritas responden hanya memiliki 1 akun saja pada tiap media sosial yang berjumlah 35 orang dengan  prosentase 66%. Namun 14 orang atau 26% responden memiliki 2 akun dalam satu media sosial. Kemudian selanjutnya pada bab III tabel 3.7 mayoritas responden memiliki alasan memiliki lebih dari satu akun media sosial untuk urusan bisnis baik itu berjualan online ataupun untuk mem-
follow akun-akun jual beli online Kemudianciri kepribadian individu dapat dilihat dari alasan seorang individu menggunakan suatu media yang dalam kasus ini adalah media sosial. Pada bab III tabel 3.8 dapat dilihat mayoritas alasan responden menggunakan media sosial yaitu sebagai alat untuk memudahkan komunikasi berjumlah 32 orang dengan prosentase 60,4% dan didukung oleh hasil temuan data bab III tabel 3.9 dengan intensitas menggunakan media sosial mayoritas responden (26,4%) hingga 3 jam dalam sehari. Dari hasil tersebut sangat sesuai dengan data survei dari APJII yang mengatakan bahwa mayoritas warga Indonesia menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi (chatting).Ditinjau dari karakteristik menurut Don Tapscott, faktor ini berkaitan dengan karakter net-generationyaitu freedom dan collaboration. Freedom berarti seorang net-generation memiliki kebebasan untuk memilih sebuah media tergantung kebutuhan mereka sedangkan collaboration berarti seorang individu net-generation mampu bekerjasama dan menghargai integritas individu lain.Kemudian teori uses 
and gratification membuktikan bahwa karakteristik personal dari para responden memiliki kecenderungan sebagai individu yang menjadikan media sosial sebagai alat berkomunikasi yang paling efektif untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan mereka atas sebuah informasi. 

Kebutuhan Individu (Individual Needs) 
Kebutuhan Kognitif (Cognitive Needs) Katz, Gurevich dan Haas mengatakan ada beberapa motif pemenuhan kebutuhan pada seseorang yang ingin dipenuhi menggunakan media.Motif pertama adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan, juga serta memuaskan rasa penasaran dan dorongan untuk penyelidikan.  Pada hasil dari bab III  tabel 3.10 tentang jenis jenis informasi apa saja yang responden cari di media sosial. Pertanyaan ini bertipe multiple 
respond yang bisa diketahui bahwa mayoritas responden mencari informasi mengenai kabar dari teman dan keluarga dengan jumlah 41 orang serta memiliki prosentase 31,8%. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari media sosial adalah berjejaring sosial dengan orang lain secara digital dan maya. Untuk itu seorang individu akan memanfaatkan kebutuhan kognitifnya degan cara mencari informasi mengenai kabar dari keluarga atau teman. Hal ini sejalan dengan temuan data dari bab III tabel 3.11 tentang fitur yang sering digunakan di media sosial dimana mayoritas responden menjawab sering menggunakan fitur untuk bertukar pesan (chatting) berjumlah 18 orang dengan prosentase 34%. Sejalan dengan faktor kebutuhan kognitif dari seorang individu, keinginan untuk memiliki pengetahuan sebagai dorongan untuk memahami lingkungan sekitar juga merupakan karakter dari seorang net-generation.Seorang individu 
net-generation yang selalu ingin mencari informasi tentang keluarga dan teman menggunakan fitur chat, adalah karakteristik yang digambarkan memiliki karakter collaboration. 
Kebutuhan Afektif (Affective Needs) 



Selain motif kognitif, Katz, Gurevitch dan Haas juga mengatakan terdapat juga kebutuhan afektif yakni kebutuhan mengenai pengalaman-pengalaman yang estetis, emosional serta memuaskan. Berdasarkan dari bab III tabel 3.12 tentang pengalaman yang didapatkan ketika menggunakan media sosial, mayoritas responden yang berjumlah 33 orang dengan prosentase 62,3% merasa terhibur ketika menggunakan media sosial. Kemudian dalam bab III tabel 3.13 tentang informasi seperti apa yang dianggap memuaskan, mayoritas responden yang berjumlah 26 orang dengan prosentase 49,1% menjawab bahwa informasi yang memuaskan mereka adalah informasi yang terbaru. Kemudian jika meninjau dari teori uses and 
gratification,informasi yang terbaru dapat memuaskan kebutuhan emosional dari mayoritas para responden. Hal ini menunjukkan bahwa para generasi Y atau net-generation memiliki ciri menurut Tapscott yaitu entertaintment dan innovation. Generasi ini mampu memanfaatkan media yang digunakan terutama internet dan media sosial sebagai sebuah hiburan pribadi bagi mereka serta tertarik dengan informasi dan inovasi baru dalam meningkatkan produktifitas kesehariannya. 
Kebutuhan Integrasi Pribadi (Personal 
Integrative Needs) Motif ketiga yang disampaikan Katz, Gurevitch dan Haas adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas dan status individual. Hal-hal tersebut diperoleh dari hasrat akan harga diri. Menurut bab III bagian tabel 3.14 dapat diketahui perihal apakah yang dilakukan responden ketika merasa puas dengan informasi yang didapatkannya. Sebagian besar sebanyak 20 orang (37,7%) memilih untuk mencari informasi lebih lanjut lagi agar dapat melengkapi informasi sebelumnya. Sejalan dengan salah satu karakteristik net-generation yaitu innovation  yang dimana seorang individu terus menerus ingin mencari hal yang baru dan terus berinovasi dengan informasi yang telah didapat.  Selain itu perihal kebutuhan integrasi pribadi, responden juga ditanyakan alasan mengapa nyaman menggunakan media sosial sebagai media pencarian informasi. 81,1% responden atau yang berjumlah 43 orang memilih alasan akses yang mudah untuk melakukan pencarian informasi karenakan salah satu dari karakteristik dari seorang net-generation adalah speed, dimana mereka dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat dan efisien, maka mereka nyaman menggunakan media sosial dikarenakan  akses yang mudah untuk menunjang kebutuhan mencari informasi atau berkomunikasi. Jika ditinjau dari teori uses and 

gratification, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mencari informasi lebih lanjut lagi dengan tujuan untuk meningkatkan status pribadi dan harga diri. 
Kebutuhan Integrasi Sosial (Social 
Integrative Needs) Selanjutnya menurut Katz, Gurevitch dan Haas adalah kebutuhan integrasi sosial yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan lingkungan.Hal-hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. Kebutuhan ini sangat berkaitan dengan proses komunikasi dengan orang lain serta interaksi individu dengan lingkungan termasuk tempat penggunaan media. Komunikasi yang terjadi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Berdasarkan bab III tabel 3.16 dapat diketahui kepada siapa responden sering berkomunikasi melalui media sosial. Sebagian besar responden yang berjumlah 19 orang (35,8%) sering berkomunikasi dengan rekan kerja kemudian 18 orang responden (34%) sering berkomunikasi 



dengan teman sehari-hari. Fakta ini diperkuat dengan ciri karakteristik dari net-
generation yaitu collaboration. Ciri ini menyatakan bahwa generasi ini menganggap pentingnya berkolaborasi dan terkoneksi dengan individu lainterutama rekan kerja dan teman keseharian secara online yang merupakan insting alami dari generasi ini. Kemudian pada bab III tabel 3.17 ditanyakan pula jenis informasi yang sering dibagikan oleh mayoritas responden adalah informasi tentang hiburan berjumlah 31 orang dengan prosentase 58,5%. Selaras dengan ciri karakteristik dari net- 
generationyang selalu ingin merasa terhibur dengan keberadaan media sosial.  Berikutnya dilihat tentang intensitas menggunakan media sosial untuk mencari informasi dan berkomunikasi seperti hasil yang ditampilkan pada bab III tabel 3.18 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berjumlah 24 orang (45,3%) mengatakan mereka cenderung menggunakan media sosial ketika ada waktu luang dan 22 orang (41,5%) mengatakan mereka cenderung menggunakan media sosial setiap saat untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Dua indikator ini saling mendukung oleh karena itu perbandingan responden yang memilih tidak jauh berbeda karena mereka semua adalah manusia net-
generationyang memiliki karakteristik customization, yaitu berarti mereka adalah konsumen aktif yang mampu memperoleh apa yang diinginkan dan ingin memilikinya. Kemudian indikator terakhir yang peneliti cari adalah seperti pada bab III tabel 3.19 mengenai dimana responden biasa mengakses media sosial. Mayoritas responden yang berjumlah 32 orang dengan prosentase 60,4%  sering menggunakan media sosial di rumah. Hal ini membuat mereka terbiasa dan nyaman untuk mengakses media sosial.Kemudian dari berbagai data yang didapatkan, teori uses 
and gratification membuktikan bahwa kebutuhan integrasi sosial dari mayoritas responden dapat dipenuhi ketika berinteraksi dengan rekan kerja dan teman sehari-hari dengan intensitas ‘saat butuh’ sampai dengan ‘setiap saat’dengan tujuan untuk meningkatkan koneksi dengan lingkungan sosial mereka. 

Kebutuhan Pelarian (Tension Release or 
Escape) Motif terakhir menurut Katz, Gurevitch dan Haas adalah yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat akan keanekaragaman, serta kurangnya dukungan sosial maka membutuhkan hiburan sebagai solusinya. Pada bab III tabel 3.20 yang menampilkan tentang apa yang biasa dilakukan individu ketika merasa bosan, mayoritas dari responden memilih mencari hiburan/komedi melalui media sosial yang mereka miliki sebanyak 28 orang dengan prosentase 52,8%.  Hal ini dapat terjadi karena korelasi antara stress dan hiburan adalah seperti penyakit dan obat. Seseorang melihat sebuah hiburan dari media sosial ketika seharian lelah bekerja dapat menjadi penghilang stress atau penat. Teori uses and 

gratification mendukung temuan ini karena dapat membuktikan bahwa mayoritas responden mencari hiburan/komedi di media sosial dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan akan hiburan dari segala tekanan (tension).Sejalan pula dengan karakristik 
net-generationseperti entertaintment yang menjadikan media apapun yang mereka gunakan adalah alat untukhiburan. 
Sumber Pemuas Kebutuhan (Media or 
Non-Media Source of Satisfaction) Setelah menentukan kebutuhan individu, Katz, Gurevitch dan Haas mengklasifikasikan media yang akan digunakan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pribadi. Media tersebuh dibagi atas 2 jenis yaitu media dan non-media. Dalam kasus penelitian ini yang dimana 



media sosial menjadi subjek penelitian, pada bab III tabel 3.21 responden diberi pertanyaan tentang alat apa yang sering mereka gunakan dalam mengakses ke media sosial dan semua responden dengan prosentase 100% menjawab dengan menggunakan smartphone. Fakta ini tidak mengherankan dikarenakan peredaran smartphone di Indonesia sendiri sudah mencapai 60 juta unit dengan berbagai merk dan harga serta sebanyak 70% masyarakat Indonesia sudah menggunakan smartphone9.  Kemudian peneliti ingin mengetahui pula tentang media lain yang digunakan oleh responden dalam melakukan pencarian informasi dan terjawab pada bab III tabel 3.22 yang dimana mayoritas responden yang memilih mengakses Search engine (Google, Yahoo, Bing) berjumlah 44 orang dengan prosentase 83% sebagai media lain dan media alternative untuk mencari informasi. Hal ini tentu saja benar dikarenakan Google merupakan search engine(mesin pencari) no.1 di dunia dengan segala kelebihannya. Selain itu terdapat pula alternative lain selain sumber informasi elektronik atau non-elektronik yang bernama sumber non-media seperti orang lain, keluarga,teman dan sebagainya. Pada bab III tabel 2.23 mayoritas responden memilih rekan kerja dengan jumlah 19 orang dengan prosentase 35,8% sebagai sumber informasi alternative non-meda selain media sosial. Net-
generation yang memiliki karakteristik innovative akan selalu mencari solusi alternative untuk memenuhi kebutuhan mereka atas informasi. Setelah itu responden juga ditanyakan tentang apa alasan mereka menggunakan media sosial lain selain media sosial. Pada bab III tabel 2.24, sebagian besar responden yang menjawab ingin mencari variasi berita yang berbeda                                                            9Kure, E., & Muslim, A. (2016, April 30). 
archive/investor.id. Dipetik July 7, 2019, dari investor.id: https://investor.id/archive/pengguna-smartphone-ri-tumbuh-30 berjumlah 21 orang dengan prosentase 39,6%.  Alasan ini selaras dengan keinginan manusia terutama net-generation untuk ingin mencari seseuatu yang berbeda dan baru seperti dalam karakteristik innovation dan freedom. Freedom memungkinkan seorang individu bebas memilih dari mana saja sumber informasi alternatifnya, lalu kemudian innovation memungkan seseorang generasi Y akan terus mencari sesuatu yang baru dan inovatif.   

Media Gratifications 
Pengawasan (Surveillance) Melalui teori Uses and Gratification, menjelaskan bagaimana orang memilih sebuah media untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut teori ini pula seseorang menggunakan media karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah surveillance (pengawasan) yang berarti media menyediakan fungsi pengawasan dan pengamatan tentang informasi yang dibutuhkan oleh seorang individu, yang merupakan kebutuhan akan informasi yang dapat mempengaruhi atau membantu seseorang dalam mencari sesuatu. Pada bab III tabel  3.25 peneliti ingin mencari tahu tentang bagaimana cara responden memanfaatkan informasi dari media sosial ke kehidupan keseharian. Mayoritas responden menjawab cara yang dilakukan yaitu dengan membagikannya kepada teman atau keluarga. Hal ini sesuai dengan teori McQuail yang menyatakan alasan responden menggunakan media salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana media tersebut dapat membantu individu mencapai sesuatu yang diinginkan10. Dalam kacamata karakteristik 
net-generationfaktor ini mendukung karakteristik customization yang dimana responden mampu memperoleh suatu                                                            10Mc Quail, D., Blumler, J., & Brown, R. (1972). The 
Television Audience: A Revised Perspective. London: Longman. 



informasi, mengadaptasi dan mengolah informasi tersebut dengan cara membagikan informasi tersebut ke orang lain atau menjadikan informasi tersebut sebagai solusi atas permasalahan sehari-hari.  
Hiburan/pengalihan (Diversion) Faktor kedua menurut Katz, Gurevitch dan Haas adalah faktor hiburan/pengalihan yaitu media berfungsi sebagai sarana stimulasi, relaksasi dan pelepasan ketegangan.Penggunaan media sebagai sarana hiburan mampu membantu seseorang untuk mengisi waktu luang dalam suatu kegiatan. Pada bab III tabel 3.27 menunjukkan bahwa intensitas waktu menggunakan media sosial sebagai media hiburan, mayoritas responden menjawab pada kisaran 30-60 menit dengan jumlah 31 orang (58,5%). Kemudian juga pada bab III tabel 3.28 menunjukkan seperti apa fitur penunjang hiburan di media sosial yang mayoritas dijawab oleh responden. Fitur stories yang dimiliki oleh Instagram, Facebook, WhatsApp dan Line menjadi pilihan terbanyak dengan 30 orang responden (56,6%).  Pernyataan Mc Quail dkk mengenai teori motif menggunakan media mengatakan bahwa diversion merupakan kebutuhan dari pelepasan rutinitas dan masalah, melepaskan dari segala tekanan stress dan kebutuhan akan hiburan. Kemudian mengenai fitur stories sebagai fitur hiburan, data ini didukung oleh perusahaan konsultan Block Party, pembuatan dan konsumsi stories meningkat hinggan 842% sejak awal tahun 2016. Selanjutnya pula dilansir dari TechCrunch, fitur stories di WhatsApp memiliki lebih dari 450 juta pengguna aktif setiap harinya. Lalu stories di Instagram dipakai lebih dari 300 juta pengguna11.                                                              11Maulida, L. (2018, May 4). Insight/tek.id. Dipetik July 7, 2019, dari tek.id: https://www.tek.id/insight/fitur-stories-dan-masa-depan-media-sosial-b1UyW9byk Selain itu masyarakat net-

generationyang memiliki karakteristik entertaintment, akan selalau mencari bebagai hal untuk dijadikan media hiburan untuk pelepasan penat. 
Identitas Pribadi (Personal Identity) Menurut Katz, Gurevitch dan Haas, alasan selanjutnya adalah identitas personal yaitu media digunakan untuk menciptakan integritas personal seorang individu seperti meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitasnya. Pengguna menggunakan media sosial untuk memperkuat atau memperkokoh sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Dapat dilihat pada bab III tabel 3.29 diketahui perihal tanda bahwa informasi yang didapatkan sebagai tambahan pengetahuan, mayoritas responden merasa memiliki tambahan pengetahuan ketika berhasil memperoleh tambahan informasi baru yang berjumlah 27 orang dengan prosentase 50,9%.  Kemudian dari bab III tabel 3.30, diketahui pula tentang bagaimana cara responden untuk menyeleksi informasi-informasi yang berada di media sosial, sebagian responden memilih cara dengan melihat sumber dari berita atau artiket tersebut yang berjumlah 28 orang dengan prosentase 52,8%. Kemudian jika mengacu pada karakteristik net-generation, jawaban-jawaban responden tersebut terkait dengan karakteristik innovation dan scrutiny.Innovation yang berarti seorang 
net-generation memiliki karakter inovatif dan menyukai hal baru sebagai bentuk kepuasan pribadi. Kemudian scrutiny yang berarti seseorang yang memiliki sikap kritis dan mampu membedakan informasi hoax dan asli dengan cara melihat sumber berita untuk ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.   
Social Relationship Alasan terakhir dari teori ini adalah hubungan sosial yang berarti media digunakan agar individu bisa meningkatkan 



hubungan sosial dengan orang lain misalnya sebagai bahan pembicaraan ketika berinteraksi dengan orang lain. Selain itu media sosial digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang berfungsi sebagai alat yang menghubungkan individu dengan individu lainnya. Pada bab III tabel 3.31 diketahui perihal cara yang sering digunakan individu dalam berkomunikasi dengan teman/ keluarga di media sosial. Mayoritas responden memilih menggunakan fitur chatting teks dengan jumlah 28 orang dan prosentase 52,8%. Kemudian pada bab III tabel 3.32 dapat diketahui alasan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi daripada bertemu secara langsung. Sebagian besar responden memilih untuk menjawab karena akses media sosial yang mudah dan cepat dengan jumlah 27 orang dan  prosentase 50,9%. Kemudian yang terakhir pada bab III tabel 3.33 dapat diketahui langkah yang digunakan responden dalam membagikan informasi dari media sosial ke lingkungan sosial. Mayoritas responden memilih cara yaitu dengan membagikan informasi tersebut di berbagai media sosial yang saling terhubung (Instagram, Line, WhatsApp dan Facebook.  Jika dikorelasikan dengan karakteristik dari net-generation¸ketiga jawaban tersebut sesuai dengan karakteristik collaboration dan speed yang dimana karakteristik collaboration adalah karakter dari net-
generation yang mampu nmenghargai integritas dan mampu pula untuk berinteraksi dengan individu lain secara online dimanapun dan kapanpun. Kemudian karakter speed memiliki maksud bahwa seseorang net-generation memiliki respons yang baikdan cepat dalam menggunakan media sosial serta mereka sudah terbiasa bekerja secara efektif dan efisien menggunakan media berbasis internet. 
 

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan media sosial pada kalangan orangtua net-
generation di kota Surabaya dan dengan berdasarkan hasil pernyataan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil temuan penelitian, diantaranya : 1. Berdasarkan pemanfaatan pada media sosial, orangtua net-generation di Surabaya cenderung aktif menggunakan beberapa media sosial populer sekaligus seperti WhatsApp dan Facebook untuk memudahkan berkomunikasi dengan teman atau keluarga. Intensitas para orangtua net-generation dalam menggunakan media sosial juga terbilang intens dengan rata-rata daya akses lebih dari 4 jam dalam sehari. Selain itu pula, mereka mampu memanfaatkan smartphone yang mereka miliki tidak hanya untuk mengakses media sosial saja, namun juga dimanfaatkan dengan menggunakan media seperti Google sebagai alternatif pencarian informasi.  2. Berdasarkan kegunaan media sosial, orangtua net-generationdi Surabayamemilih menggunakan media sosial karena memilikibeberapa fungsi seperti fungsi hiburan (dengan menggunakan fitur stories), sebagai solusi dari berbagai permasalahan seperti masalah kesehatan, juga berfungsi sebagai media untuk membedakan informasi salah dan benar serta berfungsi sebagai media untuk meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain dengan cara saling berbagi informasi.      
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