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Abstract
The existence of the internet  now provide so much facilities for the user, that
current millions people use the internet as the fulfillment of their needs. Various
parties use the existence of the internet, better than children, teenagers to adult.
Many  internet  use  trigger  many  things  one  of  them  arising  diversity  of
information  available  on  the  internet,  one  of  them  information  related  to
pornography. This fact that finally encourage writer to conduct a research on the
use  of  the  internet  behavior  among  teenagers  in  finding  reproductive  health
information. The study is done on a quantitative descriptive by using the theory
uses  and  gratifications  of  Herbert  Blumer  and  Elihu   Katz.  To  this  theory,
researchers hope to know the behavior the use of the internet among teenagers in
finding  reproductive  health  information.  Respondents  at  this  research  is  a
member of the UK Mapanza amounting to 70 people,  selected by respondents
criteria they set. As for the result from the study shows that behavior teenager in
uk  mapanza  in  doing  the  use  of  reproductive  based  on  the  internet  healthy
motives and patterns in the use of the internet, virtue of five motive underlying in
using  internet  include;  cognitive,  affective,  personal  integrity,  social  integrity,
and  escapist.  Teenagers  most  using  internet  reproductive  health  based  on
cognitive motives.
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Pendahuluan
Studi  tentang  pemanfaatan

internet  sudah  banyak  dilakukan,
baik oleh mahasiswa, dosen, maupun
para  peneliti.  Dimana  studi-studi
penelitian tersebut memiliki beragam
topik  dan  judul.  Dalam  hal  studi
yang akan dibahas pada penelitian ini
adalah  mengenai  pemanfaatan
internet  di  kalangan  UK  Mapanza
Unair.  Studi  tentang  pemanfaatan
internet  di  kalangan  UK  Mapanza
Unair  ini  perlu  dilakukan  guna
mengetahui  bagaimana  anggota  UK
Mapanza  Unair  memanfaatakan
fasilitas internet yang sekarang sudah

banyak  di  jumpai  disekitar  mereka.
Sejak  pertama  kali  diperkenalkan
kepada  masyarakat  dunia  dalam
suatu  demonstrasi  di  International
Computer  Communication
Conference  (ICCC)  pada  bulan
oktober  1972
(www.isoc.org/internet/history/brief.
shtml, 

internet  telah  mengalami
perkembangan  pesat.  Dari  yang
semula  hanya  beberapa  mode  di
lingkungan  ARPANET  (Advanced
Research  Projects  Agency
NETwork),  internet  diperkirakan

http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml


mempunyai  lebih  dari  100  juta
pengguna pada Januari 1997. Tahun
1998  internet  diperkirakan
menghubungkan  270  juta  pengguna
di lebih dari 100 negara.

Banyak  perubahan  yang
terjadi  dengan  kehadiran  teknologi
Internet,  terutama  bagi  pola  pikir
masyarakat  generasi  saat  ini.
Berbagai  informasi  yang  terdapat
dalam  internet  menawarkan  para
penggunanya  kemudahan-
kemudahan  akses.  Fenomena  yang
terjadi  saat  ini  pada  masyarakat
modern  yaitu  pemujaan  pada
teknologi, salah satu contohnya yaitu
ketergantungan  seseorang  terhadap
Internet.  Indonesia merupakan salah
satu  negara  di  Asia  yang  ternyata
memiliki tingkat penggunaan internet
cukup tinggi.  Salah satu perusahaan
riset  terbesar  di  wilayah  Asia
Tenggara,  MarkPlus  Insight,
memberikan  gambaran  tentang
jumlah  pengguna  internet  Indonesia
dalam lima tahun  terakhir  :  bila di
tahun 2011 jumlah pengguna internet
mencapai 55 juta orang, maka tahun
2012  jumlah  pengguna  internet
tumbuh menjadi 62 juta, dan di tahun
2013 tumbuh signifikan hingga 22%
menjadi  74,57  juta.  Menurut
lembaga  riset  MarkPlus  Insight  ini,
angka  jumlah  pengguna  internet  di
Indonesia  akan menembuh  100 juta
jiwa di tahun 2016 nanti  (MarkPlus
Insight, 2013).

Tidak  dipungkiri,  internet
memang  membawa  begitu  banyak
kemudahan  kepada  penggunanya.
Beragam  akses  terhadap  informasi
dan  hiburan  dari  berbagai  penjuru
dunia  dapat  dilakukan  melalui  satu
pintu  saja.  Internet  juga  dapat
menembus  batas  dimensi  kehidupan
penggunanya,  waktu,  dan  bahkan

ruang sehingga internet dapat diakses
oleh  siapapun,  kapanpun  dan
dimanapun.  Hanya  dengan  fasilitas
“search  engine”  situs  pencari
informasi  pengguna  internet  dapat
menemukan banyak  sekali  alternatif
dan  pilihan  informasi  yang
diperlukannya  dengan  mengetikkan
kata kunci di  form yang disediakan.
Begitu  mudahnya  sampai  seringkali
pengguna  internet  tidak  percaya
dengan  hal-hal,  ide-ide  besar  atau
informasi penting yang tersimpan di
belantara situs-situs internet.  Seperti
pada setiap kegiatan yang dilakukan
oleh  UK  Mapanza  Unair  dalam
melakukan  kegiatannya  yang
bertujuan  untuk  menyebarkan
informasi,  para  anggota  UK
Mapanza Unair memanfaatkan media
internet  untuk memenuhi  kebutuhan
informasi komunitasnya.

Banyaknya  para  penggunaan
internet ini telah memicu banyak hal,
salah  satunya  semakin  beragamnya
informasi  yang  tersedia  di  Internet.
Informasi  yang  dimuat  bisa  hal-hal
positif  bagi  para  penggunanya,
namun  juga  tidak  sedikit  informasi
itu  bermuatan  negatif.  Dibalik
kemudahannya  tersebut  kehadiran
internet  juga  dapat  membawa  sisi
buruk  bagi  penggunanya.  Yang
paling  nyata  dan  merusak  adalah
item-item asusila yang tak bermoral
yang dengan mudah dapat diakses di
jaringan internet. Karena penggunaan
internet selain ditujukkan untuk hal-
hal  positif,  ternyata  internet  juga
dapat  digunakan  untuk  mengakses
hal-hal  yang  dirasa  tabu  atau  dapat
memberikan  efek  buruk  bagi  para
pengaksesnya.  Seperti  penelitian
yang  dilakukan  oleh  KOMINFO
(2010)  dengan  menggunakan
responden sebanyak 400 pelajar yang



tersebar  di  12  kota  besar  di
Indonesia,  (50%)  nya  mengatakan
mereka  pernah  mengakses  situs
porno,  (60%)  nya  mengatakan
mereka  menindak  lanjuti  apa  yang
mereka lihat dengan tindakan kissing
atau  petting,  dan  sisanya  bahkan
menindak  lanjutinya  dengan
melakukan hubungan intim.

Untuk  pengguna  kalangan
anak-anak  mungkin  akan  timbul
kekhawatiran  dengan  tingginya
penggunaan  internet  ini,  misalnya,
apakah kemudian anak-anak tersebut
membuka  situs-situs  yang  tidak
sepatutnya dibuka bagi mereka yang
belum dewasa. Sementara bagi orang
yang  sudah  dewasa,  tentu  saja  hal
semacam tersebut bukan lagi menjadi
semacam  “kekhawatiran”  tersendiri,
meski  demikian,  pertanyaan  perlu
juga  diajukan  mengenai  pola
pemanfaatan  internet  bagi  kalangan
dewasa ini. Misalnya, apakah mereka
sudah  memanfaatkan  internet  untuk
tujuan  produktif  atau  hanya
berorientasi  pada  hiburan  saja.  Hal
yang  demikianlah  yang  nanti  akan
kita kaji lebih lanjut dalam penelitian
ini  yang  nantinya  akan  meneliti
spemanfaatan  internet  di  UK
Mapanza  Unair  dalam  mengakses
informasi  reproduksi  sehat.  UK
Mapanza  Unair  sendiri  merupakan
sebuah  komunitas  yang  didalamnya
terdiri dari beberapa mahasiswa yang
memiliki  fisi  misi  yang sama untuk
menyuarakan  informasi  salah
satunya  berkaitan  dengan  informasi
reproduksi sehat.

Seorang  mahasiswa  pada
penelitian ini  yang tergabung dalam
kalangan  UK  Mapanza  Unair  rata-
rata  berada  pada  usia  antara  18
sampai  23  tahun  baik  pria  maupun
wanita, pada hakikatnya pada rentan

usia tersebut mereka biasa dikatakan
berada  pada  masa  remaja  dan  juga
dewasa.  Pada  hakekatnya  pada
rentan  usia  tersebut  bisa  dikatakan
masih  dalam  proses  pencarian  jati
diri,  masih  penuh  dengan  rasa
penasaran,  dan  labil.  Dengan
kenyataan  tersebut  bagi  mahasiswa
yang telah akrab dengan internet dan
mengetahui  banyak fungsinya,  tidak
menutup  kemungkinan  untuk
menyalah  gunakannya,  seperti
mengakses  situs  yang  tidak
sepantasnya,  melakukan  kejahatan,
tindak kriminal melalui sosial media,
dll,  yang  awalnya  merupakan  iseng
tapi  lama-lama  menjadi  sebuah
ketergantungan.Seperti halnya dalam
mengakses  kontent-konten  yang
berbau  pornografi,  bisa  dikatakan
awal-awal  tujuan mengakses  konten
pornografi  hanya  untuk  sekedar
iseng,  namun  lama  kelamaan
menjadi  ketergantungan terhadap isi
informasinya.  Berdasarkan  hasil
penelitian eMarketer sebuah lembaga
penelitian internet di Amerika seperti
yang  dikutip  oleh  Kurniawati,  H
(2013),  bahwa terdapat  peningkatan
jumlah  situs  porno dari  tahun 2010
hingga  2012.  Data  tahun  2010
menyebutkan terdapat sekitar 28.000
situs  porno,  dan  pada  tahun  2011
terjadi  kenaikan  sebanyak  100.000
situs  porno.  Sedangkan  pada  tahun
2012 terjadi lagi peningkatan sekitar
1,3  milliar  situs  porno  di  seluruh
dunia  yang  terdapat  di  internet.
Sedangkan  di  Indonesia  sendiri
jumlah  situs  porno  meningkat  dari
22.100  situs  pada  tahun  2008
menjadi  280.000  situs  pada  tahun
2011 atau  melonjak  10 kali  banyak
dalam  kurun  waktu  tiga  tahun.
Diketahui  setiap  detiknya  28.258
orang  di  dunia  melihat  tayangan



pornografi  di  internet  (berupa
gambar  dan  film).  Sampai  saat  ini
jumlah  situs  porno di  internet  telah
mencapai  4,2  juta  situs  (Muslim,
2013).
Masalah  tersebut  hanya  satu  dari
sekian  perilaku  penyalah  gunaan
internet  yang  tentu  saja  membuat
para  orang  tua  mengelus  dada.
Meskipun  pengguna  internet
kebanyakakan  dari  kalangan  remaja
yang  sudah  mengetahu  baik  buruk
nya tindakkan mereka,  tak menutup
kemungkinan  beberapa  dari  mereka
sudah menginjak masa dewasa yang
telah  memasuki  status  sebagai
mahasiswa  juga  belum  tau  mana
yang  bagus  mana  yang  jelek.
Sehingga dalam hal  ini  tidak hanya
orang  tua  tetapi  kesadaran  pribadi
pun  perlu  di  tingkatkan  lagi.
Fenomena  ini  dibuktikan  oleh
Pangkali (2013) dalam penelitiannya
yang berjudul “Pemanfaatan Internet
oleh Mahasiswa BINUS Jakarta”  di
dapatkan  hasil  bahwa  penggunaan
internet yang paling sering dilakukan
oleh mahasiswa yaitu sebagai media
berkomunikasi dengan teman seperti
melalui jejaring sosial (46%), namun
kadang  untuk  menyegarkan  otak
dengan membuka situs porno (54%),
hal  itu  dianggap  sebagai  media
pembelajaran bekal masa depan dan
media  pemuas  rasa  keingin  tahuan
yang  besar pada mahasiswa. Namun
pendapat  yang  sedikit  berbeda
dinyatakan  oleh  (Rahmad,  2014)
yang menyatakan bahwa aksi melihat
situs  porno  di  internet  bukan
merupakan penyalah gunaan internet,
tidak  ada  yang  menyalahkan
seseorang saat menggunakan internet
baik  pemerintah,  polisi  dan  lain
sebagainya,  karena  itu  merupakan
hak  setiap  orang.  Karena  situs

pornografi  juga tidak  dapat  dihapus
dari  internet.  Misalnya  seseorang
sedang mengakses  video porno,  hal
itu  dianggap  sebagai  kebutuhannya,
yakni  untuk  sarana  hiburan.
seseorang  yang  asyik  di  dunia
internet  merasa  seakan  memiliki
dunia  baru  sesuai  yang  diinginkan.
Apa  yang  tidak  diperoleh  di  dunia
nyata  dapat  diperolehnya  saat
menggunakan  internet,  seperti  saat
menggunakan  jejaring  sosial
facebook,  twitter  dan  lain
sebagainya.  Seseorang  juga  bisa
merasa  lebih  hidup  di  internet  dari
pada dunia realita.

Pernyataan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang

yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka
peneliti  ingin  menganalisa  lebih
lanjut  mengenai  gambaran
pemanfaatan internet di kalangan UK
Mapanza  Unair  dalam  mengakses
informasi  reproduksi  sehat  dengan
menjawab  pertanyaan  sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah  gambaran
perilaku pemanfaatan  internet
di kalangan UK  Mapanza  Unair
dalam mengakses  informasi
reproduksi sehat?

Pemanfaatan Internet
Pemanfaatan internet  sebagai

sumber  informasi  yang  paling
dominanan  dalam  menemukan
informasi saat ini adalah tidak lepas
dari  dampak  perkembangan
teknologi  informasi  yang  semakin
pesat  di  era  informasi  seperti
sekarang  ini.  Keberadaan  internet
sebagai  sumber  informasi  ini
menjadikan  masyarakat  semakin
dimudahkan  dalam  pemenuhan
kebutuhannya  akan  informasi  untuk



menunjang kegiatan mereka. Hal ini
dikarenakan  internet  sebagai  salah
satu  sumber  informasi  memiliki
kelebihan  yang  tidak  dimiliki  oleh
sumber  sumber  informasi  lainnya,
seperti  kecepatan  akses,  biaya  yang
murah,  dan  keberadaan  sumber
informasi yang melimpah. Tak dapat
dipungkiri  bahwasannya  internet
mampu  menarik  banyak  kalangan.
Kaye  (1998)  dalam  studi  nya
mengusulkan  enam  kategori  motif
seseorang  berinteraksi  atau
menggunakan  www  (web)  atau
internet, antara lain : (1) Hiburan, (2)
Interaksi,  (3)  menghabiskan  waktu,
(4) melarikan diri dari kepenatan, (5)
informasi, (6) preferensi penggunaan
situs web.

Pemanfaatan  internet
mencakup  seluruh  fasilitas  yang
tersedia  di  internet  termasuk
penggunaan  fasilitas  search  engine,
relevansi,  dan  juga  cara
penelusuran/pencarian  informasi  di
internet. Menurut Ono Purbo (2004),
diantara keseluruhan fasilitas internet
tersebut  terdapat  5  aplikasi  standar
internet yaitu : www, e-mail, mailing
list,  newsgroup,  FTP.  Beragam
manfaat  dapat  diperoleh  dari
penggunaan  internet,  diantaranya
adalah  cepatnya  proses  pencarian
infomasi.  seperti  yang  dijelaskan
oleh  Pancawati(2008)  yang
menjelaskan  tentang  beberapa
manfaat  internet  bagi  masyarakat
dalam kehidupanya, antara lain:

 Sebagai Sumber Informasi
Internet  sebagai  sumber

informasi tentang  hal  apapun
tentu akan sangat  membantu
kehidupan masyarakat.  Bagi
mereka yang bekerja  di  bidang
pendidikan, bidang literasi,  atau

bidang kesenian,  bisa  mencar
informasi dari internet.

 Sebagai  Alat  Bantu
Menyelesaikan Pekerjaan
Keberadaan  internet  bisa  
mempermudah  atau

mempercepat suatu  pekerjaan.
Misalnya, ada suatu  data  dari  suatu
kantor yang harus diserahkan pada
kantor lain, penyerahan  data
tersebut bisa memanfaatkan  media
elektronoik (email) yang tentunya 

menggunakan internet.
 Sebagai Jejaring Sosial

Dalam hal pergaulan, internet
juga punya  peranan  yang  sangat
besar. Banyaknya  forum  dan
jejaring sosial  saat  ini  yang
bisa membantu siapa saja
untuk menambah pergaulan.  Hal
tersebut juga merupakan salah satu 

manfaat internet.
Manfaat jejaring sosial juga
tak hanya menambah pergaulan,
tetapi  juga  mempererat  

pertemanan  dan  membuat
berlatih dan  bersosialisasi
lebih baik.

 Sebagai Media Bisnis
Masyarakat  pun  bisa

menjalankan sebuah  bisnis  di
internet, bahkan sekarang  ini
banyak bisnis-bisnis yang  off-line
beralih ke media online  karena
jaringan pemasarannya  lebih
luas. Kelebihan dari bisnis tersebut

adalah tidak perlu repot-repot
menyewa  lahan  atau  toko

untuk berjualan.  Hanya  harus  
menyiapkan  barang  yang

akan dijual,  mempromosikannya,
lalu tinggal  menunggu  pembeli  

menghubungi.  Masyarakat
bisa menjual  apa  saja  melalui
internet, mulai  dari  fashion,



makanan, jasa, atau  bahkan
menjual rumah. 

Pemanfaatan  Internet  oleh
Mahasiswa

Banyak  media  massa  yang
kita  kenal  sekarang  mengalami
konvergensi ke format digital. Media
utama  tradisional  seperti  koran,
majalah dan lainnya sekarang barada
dalam  beragam  tahap  transisi  ke
format  digital.  Konvergensi
teknologi  ini  dipicuoleh  percepatan
miniaturisasi  peralatan  canggih  dan
kemampuan  untuk  memproses  data
menjadi  bit  digital  yang  lebih  kecil
sehingga  mudah  disimpan  dan
ditransmisikan.  Dan  semua  media
cetak,  elektronik  atau  fisiografis
terlibat dalam konvergensi ini.

Internet merupakan salah satu
contoh  bentuk  media  konvergensi
digital,  seperti  adanya  situs-situs
dalam  Internet  dan  search-engine
google.  Di  masa  depan koran  cetak
akan  lenyap  dalam  semalam,  atau
film  bioskop  akan  punah  dalam
seminggu,  rental  video  dan  siaran
TV akan bangkrut sekaligus. Semua
perusahaan  media  besar  itu  sudah
masuk ke internet, dan pada saatnya
nanti,  pesan  digital  melalui  internet
akan mendominasi. Tidak heran jika
internet  telah  menjalar
penggunaannya  ke  berbagai  usia,
namunyang  lebih  condong  kami
bahas dalam penelitian ini yakni para
mahasiswa. Jarang sekali mahasiswa
yang  tidak  mengenal  dan
menggunakan  internet,  karena
internet  memang  suatu  media  yang
sudah  eksis  dan  mudah
menyebabkan  ketergantungan
apalagi bagi mahasiswa.

Riset  yang  dirilis  oleh
majalah  Marketeers  yang  dilakukan

oleh MarkPlus Insight terhadap 2161
pengguna  internet  di  Indonesia
memberikan  gambaran  jelas
mengenai  tren  penggunaan  internet
di  Indonesia.  Menurut  MarkPlus
Insight, jumlah pengguna Internet di
Indonesia pada tahun 2011 ini sudah
mencapai  55  juta  orang,  meningkat
dari  tahun  sebelumnya  di  angka  42
juta. Studi terhadap urban netizen di
Indonesia  ini  dilakukan  pada  bulan
Agustus, September 2011 di 11 kota
besar antara lain Jakarta, Bodetabek,
Surabaya,  Bandung,  Semarang,
Medan,  Makassar,  Denpasar,
Pekanbaru,  Palembang,  dan
Banjarmasin.  Mereka  yang  diriset
adalah  pengguna  Internet,  usia  15-
64.  Hal  ini  diperkuat  dengan
proyeksi  APJII  menyatakan  bahwa
pada tahun 2014 dari sekitar 160 juta
penduduk  Indonesia  107  juta
diantaranya  menjadi  pengguna
Internet.

Menurut  (Rahmad,2011),
menyatakan  bahwa  keeksisan
Internet disebabkan karena sekarang
adalah  era  digital,  semua  media
diarahkan  kesana,  maka  Internet
menjadi  sangat  penting  bagi  setiap
orang.  Orang  akan  menyesuaikan,
kalau  tidak  mereka  akan  dianggap
ketinggalan  zaman.  Karena  itulah
internet  menjadi  suatu  kebutuhan
bagi  setiap  orang,  tidak  terkecuali
oleh  para  mahasiswa.  Sebagai
mahasiswa  pasti  tidak  lepas  dari
kegunaan  internet.  Banyak  sekali
kegunaan  internet  dalam  kehidupan
kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai
mahasiswa  lebih  dituntut  untuk
belajar  lebih  dalam  lagi  guna
memperdalam ilmu. Karena tuntutan
itulah  internet  bisa  jadi  mempunyai
peranan  yang  sangat  besar.  Bukan
hanya  sebagai  sarana  hiburan  saja



tetapi  juga  merupakan  sarana  ilmu
pengetahuan,  mulai  dari  segi
akademik  maupun  dari  segi  non-
akademik. 

Tujuan  utama  mahasiswa
memanfaatkan  media  internet  ialah
untuk  menunjang  kebutuhan
pendidikanya,  tetapi  dilain  itu
mahasiswa  memanfaatkan  media
internet ialah untuk hiburan dan juga
tidak  terlepas  dari  internet.  Agar
memiliki wawasan pengetahuan yang
semakin  luas.  Pastinya  mahasiswa-
mahasiswa  diluar  sana  juga  dapat
merasakan  dampak  positif  dari
penggunaan internet. Melalui internet
juga  kita  juga  dapat  melakukan
komunikasi dengan dunia luar, tidak
hanya orang-orang yang berasal dari
dalam negeri tetapi juga berasal dari
luar  negeri.  Sehingga  kemampuan
berbahasa kita juga dapat meningkat.

Banyak  orang  berpendapat
bahwa  internet  membawa  dampak
buruk  terhadap  kehidupan  zaman
sekarang,  khususnya  bagi  kaum
muda-mudi.  Sebenarnya  internet  itu
sendiri  memiliki  banyak  sekali
manfaat  yang  positif.  Hanya  saja
memang  banyak  orang  yang
menyalahgunakan  internet.
Sebenarnya  internet  akan  sangat
berguna  dan  sangat  bermanfaat
apabila  seseorang  dapat
menggunakan  itu  dengan  sebaik-
baiknya dan bukan membuat internet
sebagai hal yang dianggap buruk.

Teori Uses and Gratifications
Teori Uses and Gratification

(kegunaan  dan  kepuasan)  ini
dikenalkan  pada  tahun  1974  dalam
bukunya  The  Uses  on  Mass
Communication:  Current
Perspectives  on  Gratification
Research (Nurudin, 2007:192). Teori

Uses and Gratification menempatkan
khalayak  sebagai  pihak  pengguna
media  yang  berperan  aktif  dalam
memilih  dan  menggunakan  media
untuk  memenuhi  kebutuhannya.
Dengan  kata  lain,  pengguna  media
adalah pihak yang aktif dalam proses
pemenuhan  kebutuhan  yang
diinginkan.  Pengguna  media  atau
khalayak  bebas  menentukan  media
apa saja yang digunakan, serta bebas
memilih  informasi  apa  saja  yang
dikonsumsi  atau  tidak,  disesuaikan
dengan  kebutuhan  khalayak  itu
sendiri  (Nurudin  2007:192).
Khalayak  bisa  diartikan  sebagai
pengguna  dari  media  yang
digunakan.

Pawit  M.  Yusup  (2009:208)
mengemukakan  pendapat  bahwa
teori uses  dan  gratifications dalam
hal ini khalayak tidak lagi dipandang
sebagai orang yang pasif,  menerima
begitu  saja  semua  informasi  yang
disajikan  oleh  media,  tetapi  mereka
berlaku aktif dan selektif, serta juga
kritis terhadap semua yang disajikan
media.  Khalayak  dianggap  sebagai
makhluk  suprarasional  dan  sangat
selektif.  Pengguna  media  berusaha
untuk  mencari  sumber  media  yang
paling baik didalam usaha memenuhi
kebutuhannya.  Artinya  khalayak
memiliki  pilihan  alternatif  untuk
memuaskan kebutuhannya. 

Apabila  konsep  dasarnya
diringkas,  maka  yang  diteliti  dari
Uses  and  Gratification ini  adalah
motif sosial dan psikologis khalayak
yang  memiliki  kebutuhan  dan
mengharapkan  pemuasan  kebutuhan
dari media tertentu. Karena masing -
masing  memiliki  kebutuhan  yang
berbeda,  maka  akan  menciptakan
pola  konsumsi  media  yang  berbeda
juga.  Hal  itu  menghasilkan



pemenuhan  kebutuhan  bagi
khalayak,  serta  akibat  -  akibat  lain,
bahkan akibat yang tidak diinginkan.
Teori  Uses  and  Gratification lebih
menekankan  pada  pendekatan
manusiawi  dalam  melihat  suatu
media  massa.  Artinya  manusia  itu
mempunyai  otonomi,  wewenang
untuk  memperlakukan  media
(Nurudin,  2007:193).  Menurut  teori
ini,  pengguna  media  mempunyai
kebebasan  untuk  memutuskan
bagaimana  mereka  menggunakan
media dan bagaimana media tersebut
berdampak  pada  dirinya.  Teori  ini
jelas merupakan kebalikan dari Teori
Peluru.  Dalam  Teori  Peluru  media
sangat  aktif  dan  kuat,  sementara
khalayak berada di pihak yang pasif.
Sementara itu, dalam Teori Uses and
Gratification ditekankan  bahwa
khalayak  aktif  untuk  menentukan
media mana yang harus dipilih untuk
memuaskan  kebutuhannya.  Kalau
dalam  Teori  Peluru  terpaan  media
akan  mengenai  khalayak  sebab
khalayak berada di pihak yang pasif,
sementara  dalam  Teori  Uses  and
Gratification justru  sebaliknya.
(Nurudin,  2007:194)  Dalam  Teori
Uses  and  Gratification,  dikatakan
bahwa khalayak memiliki motif atau
dorongan  dalam  mengkonsumsi
media.  Berdasarkan  motif  -  motif
tersebut,  maka  khalayak  memilih
media  yang  dianggap  dapat
memuaskan  kebutuhannya.
Penggunaan  media  hanyalah
dianggap  sebagai  salah  satu  cara
untuk  memenuhi  kebutuhan
psikologis,  efek  media  dianggap
sebagai  situasi  ketika  kebutuhan  itu
terpenuhi.  Blumer  dan  Katz
menyatakan  bahwa  ada  banyak
alasan khalayak untuk menggunakan
media.  Menurut  pendapat  teori  ini,

konsumen  media  mempunyai
kebebasan  untuk  memutuskan
bagaimana,  lewat  media  mana,
mereka  menggunakan  media  dan
bagaimana  media  itu  akan
berdampak  pada  dirinya  (Nurudin,
2007:192). 

Model  uses and gratification
diketengahkan oleh Katz,  Gurevitch
dan Hazz dimulai dengan lingkungan
sosial  (social  environtment)  yang
menentukan  berbagai  kebutuhan
individu. Lingkungan sosial tersebut
meliputi  karakter  demografi
(Demograpic  characteristics),  ciri  -
ciri  afiliasi  kelompok  (Group
affiliations),  dan   karakteristik
kepribadian  (Personality
Characteristic).  Dalam  hal
kebutuhan  individu  (Individual
needs) digolongkan  menjadi
kebutuhan  kognitif  (Cognitive
needs),  kebutuhan  afektif  (Affective
needs),  kebutuhan  integrasi  pribadi
(Personal  integrative  needs),
kebutuhan  integrasi  sosial  (Social
integrative  needs),  kebutuhan
pelarian  (Escapist  needs).
Berdasarkan  bagan  I.1,  penggunaan
Uses  and  Gratification  Model
berkaitan  dengan  pemanfaatan  grup
facebook pada penelitian ini dimulai
dari  lingkungan  sosial  (Social
environment)  yang  menentukan
kebutuhan  khalayak.  Lingkungan
sosial  (Social  environment)  tersebut
meliputi  karakteristik  demografik
(Demographic  characteristic),  ciri  -
ciri  afiliasi  kelompok  (Group
affiliations),  dan  karakteristik
kepribadian  (Personality
characteristic).

1. Karakteristik Demografis
Adalah hal-hal yang mempengaruhi
secara langsung keberadaan suatu



masyarakat  seperti  umur,  jenis
kelamin,  penghasilan,  pekerjaan,
pendidikan,  agama,  etnik,  dan  lain
sebagainya.  Perbedaan  masing-
masing kelompok berpengaruh pada
perbedaan minat terhadap informasi,
sehingga secara tidak langsung akan
berpengaruh pada ketertarikan dalam
menggunakan  media  untuk
memenuhi  kebutuhannya  contohnya
seperti seseorang yang masuk dalam
kategori  anak-anak  akan  lebih
tertarik membaca majalah anak-anak
atau menonton acara televisi  seperti
kartun,  atau  dilihat  dari  faktor
pekerjaan misalnya  mahasiswa akan
lebih  tertarik  membaca  berita-berita
seputar  perkembangan  teknologi,
politik,  gaya  hidup,  dan  lain
sebagainya.  Menurut  penulis  dalam
penelitan ini, dimana kalangan  UK
Mapanza Unair dalam memanfaatkan
media internet pasti memiliki
tujuan  yaitu  untuk  mendapatkan
informasi.  Dalam  hal  ini  tingkat  

kebutuhan  informasi  setiap
individu  dapat  berbeda.  Demikian
juga dengan kebutuhan  kalangan
UK Mapanza Unair yang didalamnya
memberikan berbagai  informasi
sesuai  kebutuhan  informasi  yang
mereka butuhkan.
2. Afiliasi Kelompok
Yaitu  berkaitan  dengan  keuntungan
yang  dicari  dalam  suatu  

kelompok,  kebiasaan  dalam
suatu  kelompok  untuk  memenuhi
kebutuhan atau  menggunakan
sesuatu  hal  yang  bisa  memenuhi
kebutuhannya dalam kelompok. 
3. Karakteristik Kepribadian
Yaitu  sebuah  karakteristik
kepribadian  yang  mencerminkan
kelas  sosial,  gaya  hidup,  dan
kepribadian  seseorang  dalam  kelas
sosial masyarakat. Misalnya masing-

masing  daerah  atau  individu
memiliki  ciri  kepribadian  yang
berbeda  sehingga  akhirnya  akan
berpengaruh pada tingkat kebutuhan
informasi  sehingga  membutuhkan
sebuah  media  untuk  pemenuhan
kebutuhannya tersebut. 

Menurut  penulis  dalam  hal
ini kalangan UK Mapanza memiliki
tingkat  kebutuhan  informasi  yang
berbeda berdasarkan jenis informasi
yang  dimanfaatkan  dalam  internet.
Dengan  demikian  kalangan  UK
Mapanza  Unair  memanfaatkan
internet  dalam  mencari  informasi,
dalam hal ini media internet menjadi
salah  satu  pilihan  utama  sebagai
sarana  pemenuhan  kebutuhan
informasi. Secara personal,
kalangan  UK  Mapanza  Unair
memanfaatkan internet  karena sadar
akan  kebutuhan  informasinya  dan
mengetahui  bagaimana  cara
memenuhi  kebutuhan  informasi
tersebut. 

Berikutnya  pada  pemenuhan
kebutuhan  individual  yang
dikategorikan  sebagai  cognitive
needs (kebutuhan kognitif),  affective
needs (kebutuhan  afektif),  personal
integrative  need (kebutuhan  pribadi
secara  integratif),  social  integrative
needs (kebutuhan  sosial  secara
integratif),  dan  escapist  needs
(kebutuhan  pelepasan)  adalah
sebagai berikut:

1. Kebutuhan Kognitif
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  kita  dan  dorongan  untuk
penyelidikan  kita.  Menurut  penulis
dalam  penelitian  ini  kebutuhan
kognitif berkaitan dengan kebutuhan
kalangan  UK  Mapanza  Unair
memanfaatkan  internet  untuk  

memperoleh informasi.
2. Kebutuhan Afektif

Kebutuhan  yang
berhubungan  dengan  pengalaman
estetika, kesenangan  dan
pengalaman  emosional.  Menurut
penulis  dalam  penelitian  ini
kebutuhan  afektif  berkaitan  dengan
kebutuhan  kalangan  UK  Mapanza
Unair  dalam  memanfaatkan  media
internet karena akan adanya perasaan
puas, nyaman, dan aman karena telah
mendapatkan  informasi  yang
terpecaya  berdasarkan  informasi
yang tersaji pada internet tersebut. 
3. Kebutuhan Integrasi Pribadi

Kebutuhan  yang
berhubungan  dengan  kredibilitas,
keyakinan  atau  kepercayaan,
stabilitas  dan  status  individu.
Kebutuhan ini berasal dari dorongan
akan  harga  diri  (self  esteem).
Menurut penulis dalam penelitian ini
kebutuhan integrasi pribadi berkaitan
dengan  kebutuhan  kalangan  UK  

Mapanza  Unair
memanfaatkan  internet  sebagai
pemenuhan  informasi  pribadi.
Contohnya, kebutuhan kalangan UK
Mapanza  Unair  dalam  memperkuat
kredibilitas  dan  rasa  percaya  diri
setelah  mendapatkan  informasi  dari
internet,  demi  aktualisasi  diri
terhadap  status  mereka  

masing-masing  di  setiap
kelompok.
4. Kebutuhan Integrasi

Kebutuhan  yang  berkaitan
dengan  penambahan  kontak

keluarga,  teman  dan  dunia  luar.
Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat
untuk  berafiliasi.  Menurut  penulis
dalam  penelitian  ini  kebutuhan
integrasi sosial dapat
dicontohkan,  misalnya  seorang
anggota  di  kalangan  UK  Mapanza
Unair  memanfaatkan  internet  untuk
melakukan  diskusi  dengan  anggota
lainnya.  Melalui  media  internet
dengan  membicarakan  informasi
yang  ada  tersebut  maka  satu  orang
anggota  kalangan  UK  Mapanza
Unair  tersebut  dapat  menjalin
interaksi dengan anggota lain.
5. Kebutuhan Pelarian

Kebutuhan  yang
berhubungan  dengan  keinginan
untuk  menghindarkan  diri  dari
tekanan,  mengurangi  ketegangan,
mengalihkan perhatian,  dan
dorongan  untuk  mencari  hiburan.
Menurut  penulis  dalam  

penelitian  ini  kebutuhan
pelarian dapat dicontohkan, misalnya
kalngan UK Mapanza Unair mencari
informasi  kegiatan  diluar  kebutuhan
informasi  mengenai  UK  Mapanza
Unair sebagai perwujudan pencarian
informasi  untuk  mendapatkan
hiburan,  atau  hanya  memanfaatkan
waktu luang dengan  mengunjungi
konten media internet, dan
sekedar membaca–baca informasi di
dalamnya.

`Media Gratifications (Functions)
Setelah  dipenuhinya

kebutuhan  pengguna  dengan  media
grup  facebook,  maka  munculah
media gratifikasi yang terbagi dalam
beberapa  motif,  yaitu  pengawasan
(Surveillance),  pengalihan
(Diversion),  identitas  pribadi
(Personal  identity),  dan  hubungan



personal atau integrasi  dan interaksi
social (Social Relationship).  

Melihat  begitu  beragamnya
kebutuhan pada diri seseorang dalam
menggunakan  media  internet,  maka
mengakibatkan  timbulnya  motif  -
motif  tertentu  dalam diri  pengguna,
tergantung  pada  kebutuhann  yang
ingin  dipenuhi.  Gerungan  (1991)
memberikan  batasan  motif  sebagai
suatu  pengertian  yang  melingkupi
semua penggerak alasan - alasan atau
dorongan  -  dorongan  dalam  diri
manusia  yang  menyebabkan  dirinya
melakukan  sesuatu  atau  dalam
pengertian  lain  motif  yang
menyebabkan  timbulnya  semacam
kekuatan  agar  individu  berbuat,
bertindak  atau  bertingkah  laku.
McQuail  dalam  West  dan  Turner
(2008:104-105)  mengemukakan
bahwa  motif  menggunakan  media
menunjuk  pada  empat  orientasi,
yaitu:

1. Pengawasan (Surveillance), 
Kebutuhan  akan  informasi

yang  bisa  mempengaruhi  atau
membantu  seseorang  menyelesaikan
sesuatu. Dalam  fungsi  ini
mengatakan  bahwa  dengan
mengkonsumsi  media,  maka
pengguna  mendapatkan  tambahan
informasi  baik  berupa  pengetahuan
dan berita yang baik secara langsung
atau  tidak  membantu  pengguna
dalam menjalani proses pengawasan
terhadap  lingkungannya,  bahkan
negaranya  melalui  informasi  yang
didapat.
2. Pengalihan (Diversion), 

Kebutuhan  akan  pelepasan
dari  rutinitas  dan  masalah,
melepaskan tekanan atau emosi, dan
kebutuhan  akan  hiburan.  Dikenal
juga sebagai motif  hiburan  karena

menyangkut  pelarian  dari  rutinitas
dan masalah pelepasan  emosi.
Fungsi  hiburan  jelas  bahwa dengan
mengkonsumsi  media  massa,
khalayak  mendapatkan  hiburan
sesuai  dengan  kebutuhan  dan
keinginannya.
3.  Identitas  Pribadi (Personal
Identity)

Yakni  menggunakan  media
untuk memperkuat atau menonjolkan
sesuatu   yang   penting   dalam
kehidupan   atau   situasi   khalayak
tersendiri   serta  untuk
mengeksplorasi realitas.
4.  Hubungan  Sosial (Social
Relationship) 

Menggunakan  media  untuk
berhubungan  dengan  orang  lain.
Manfaat  sosial  informasi  dalam
percakapan,  pengganti  media  untuk
kepentingan pertemanan.

Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan

dalam  penelitian  ini  adalah
pendekatan  kuantitatif  dengan  tipe
deskriptif   dan  metode  yang
digunakan  adalah  metode  survey.
Tipe  deskriptif  dipilih  karena
penelitian  ini  bertujuan
menggambarkan  perilaku
pemanfaatan internet di kalangan UK
Mapanza  Unair  dalam  mengakses
informasi  reproduksi  sehat.
Penelitian  ini  menggunakan  metode
non-probability  sampling dengan
menggunakan  teknik  pengambilan
sampel  Total  Sampling  (Sampling
Jenuh).  Peneliti  melibatkan  sebuah
komunitas  yang  bernama   UK
Mapanza  (Mahasiswa  Peduli
Penyalahgunaan  dan  Penyebaran
Napza  dan  HIV/AIDS).  Adapun
rencana  tahapan  dalam  proses
pengambilan sampel pada penelitian



ini  adalah  semua  anggota  UK
Mapanza  Unair,  yaitu  sejumlah  70
orang.  Instrumen  penelitian  yang
digunakan  adalah  sekunder,
observasi,  wawancara,  dan  studi
pustaka.

Analisis Data
Lingkungan Sosial

Sebagaimana  telah  diketahui
sebelumnya  pada  temuan  dan
penyajian data yang dijelaskan pada
bab  III  dapat  diperoleh  gambaran
pertama  seseorang  memanfaatkan
internet  berdasarkan  lingkungan
sosial  responden  penelitian  yang
terdiri  dari  demografis,  afiliasi  dan
kepribadian responden.

Faktor  lingkungan  sosial
yang  pertama  diidentifikasi  yaitu
karakteristik demografis yang terdiri
dari  jenis  kelamin,  dan  usia.  Hasil
temuan dan penyajian data pada bab
III  terdapat  54  responden  dengan
prosentase 77,1% responden berjenis
kelamin perempuan. Sisanya dengan
16  responden  dengan  prosentase
22,9%  merupakan  responden
berjenis kelamin laki-laki.

 Data  tersebut  menyatakan
bahwa dalam memanfaatkan internet
remaja  yang  tergabung  dalam
komunitas  mapanza  unair  yang
berjenis  kelamin  perempuan  lebih
mendominasi  dibandingkan  remaja
yang berjenis kelamin laki-laki.  Hal
ini sejalan dengan hasil survey yang
dilakukan  oleh  asosiasi
penyelenggaraa  jasa  internet
indonesia  (APJI)  (2015)  yang
menyebutkan  bahwa  perepmpuan
dengan (51%) menggunakan internet
lebih  banyak  dibandingkan  laki-laki
yang hanya mendapat (49%).

Selanjutnya adalah usia, hasil
temuan  dalam  penyajian  data

penelitian  pada  bab  III  bahwa,
kebanyakan  remaja  yang
memanfaatkan  internet  dan  mengisi
kuisioner penelitian ini ialah berusia
antara  20-21  tahun  sebanyak  33
remaja  atau  prosentase  sebesar
47,1%,  sedangkan  prosentase
terendah sebesar 15,7% berada pada
usia  antara  18-19  tahun.  Hasil  dari
temuan  data  diatas  dapat  dikatakan
sejalan  dengan  survey  yang
dilakukan  oleh  Asosiasi
Penyelenggara  Jasa  Internet
Indonesia  (APJI)  (2015)  yang
menyebutkan  bahwa  pengguna
internet indonesia masih di dominasi
rentang  umur  18-25  tahun  yaitu
sebesar  (49%)  yang  masuk  dalam
karegori digital native.
Tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  juga
bahwa  karakter  yang  berbeda  bisa
menghasilkan  cara  berfikir  yang
berbeda  sehingga  menghasilkan
tindakan  yang  berbeda  pula  dari
setiap  individu  nantinya.  Peneliti
meyakini  bahwa  perbedaan  karaker
setiap  orang  akan  mempengaruhi
salah  satunya  adalah  alasan  utama
mereka  untuk  memutuskan
bergabung  ke  dalam  UK  Mapanza
yang  di  dapatkan  hasil  pada  tabel
III.3  tersebut  diketahui  bahwa
sebanyak  32  orang  atau  sekitar
45,7%  para  responden  ingin
bergabung dalam UK Mapanza Unair
dengan  alasan  karena  mereka  ingin
bertukar  informasi  lebih  jauh
mengenai  kegiatan  yang
berhubungan  dengan
NAPZA&HIV/AIDS,Reproduksi
sehat, sedangkan prosentase terendah
sebanyak  1%  para  responden  ingin
bergabung dalam UK Mapanza Unair
dengan alasan karena keinginan dari
orangtua,  hal  ini  dikarenakan
responden tertarik dan menyukai hal



hal  yang  berhubungan  dengan  UK
Mapanza  Unair.  Hal  ini  sejalan
dengan pernyataan (Munandar dalam
Soekanto  dkk,  2013)  mengatakan
bahwa kecenderungan  remaja  untuk
menjadi  anggota  kelompok  sangat
kuat.  Remaja  menginginkan  adanya
informasi,  pertemanan,  dan  juga
menginginkan  sekali  dapat  diterima
sebagai  anggota  kelompok  remaja
yang  kuat  ikatan  antar  anggotanya.
Dalam  hal  ini  teman  sebaya
diharapkan  mampu  memberikan
dukungan  terhadap  pola  perilaku
reproduksi  sehat.  Seperti  yang
dikatakan  oleh  Erikson  (dalam
Papila,dkk,2008:588)  yang
mengatakan  bahwa  fase  remaja
merupakan  fase  dimana  ia  ingin
dikenali dan diterima oleh kelompok
peernya  dengan  memperlihatkan
upaya  mencari  kesamaan  dan
kesinambungan dengan orang lain.

Berdasarkan  hasil  analisa
diatas  dapat  disimpulkan  bahwa
perilaku  pemanfaatan  internet  di
kalangan UK Mapanza Unair dalam
mengakses  informasi  reproduksi
sehat  ini  para  responden  memiliki
faktor  lingkungan  sosial  yang
mendorong  mereka  untuk
memanfaatkan  media  internet
sebagai alat bantu dalam mengakses
informasi  reproduksi  sehat.  Temuan
diatas sesuai dengan konsep teori use
and  gratifications  yang
diketengahkan oleh  Katz,  Gurevitch
dan  Hazz  di  atas  bahwa  penemuan
informasi  seseorang dimulai  dengan
lingkungan  sosial  (social
environment)  yang  nantinya  akan
menentukan  berbagai  kebutuhan
individu. Lingkungan sosial tersebut
meliputi  karakteristik  demografi
(demograpic characteristics), ciri-ciri
afiliasi  kelompok  (Group

affiliations),  dan  karakteristik
kepribadian (personal characteristic).

Kebutuhan Individual
Kebutuhan individual  terbagi

kedalam  5  jenis  kebutuhan  yang
terdiri  dari  kebutuhan  kognitif,
afektif,  integrasi  personal,  integrasi
sosial, dan pelarian (Effendy, 2003).
Perbedaan  kebutuhan  individu  yang
dimiliki  masing-masing  individu
dapat  dipengaruhi  oleh  adanya
faktor-faktor lingkungan sosial  yang
melatar  belakangi  setiap  individu.
Berdasarkan  tebel  III.18  hasil
perhitungan  menunjukkan  bahwa
dari  ke  lima  indikator  kebutuhan
yang  ditawarkan  kepada  responden
khususnya  dalam  mengakses
informasi  yang  berkaitan  dengan
informasi  reproduksi  sehat,  hampir
seluruhnya  adalah  kebutuhan  yang
ingin  dicarikan  pemuasnya  dengan
memanfaatkan  media  internet.
Terbukti  indikator  kebutuhan  yang
diharapkan  tersebut  mayoritas
mendapat  presentase  yang  tinggi
yaitu  kebutuhan  kognitif  54,3%,
kebutuhan  afektif  40%,  kebutuhan
integritas  pribadi  10%,  kebutuhan
integritas  sosial  8,6%,  kebutuhan
pelarian22,9%.  Kebutuhan  khalayak
terbagi  ke  dalam 5  jenis  kebutuhan
yang terdiri dari kebutuhan kognitif,
afektif, integritas personal, integritas
sosial  dan  pelepasan  ketegangan
(Nurudi,  2014).  Perbedaan
kebutuhan  khalayak  yang  dimiliki
masing-masing  individu  dapat
dipengaruhi  oleh  adanya  faktor
lingkungan  sosial  yang  melatar
belakangi  setiap  individu.  Hal  ini
seperti  yang tergambar dengan jelas
dalam  model  teori  use  and
gratification. 



Dari  uraian  diatas  diketahui
bahwa  kebutuhan  kognitif  adalah
kebutuhan  yang  paling  ingin  dicari
pemuasnya  oleh  responden
khususnya  dalam mencari  informasi
yang  berhubungan  dengan
reproduksi sehat. Hal ini dikarenakan
mayoritas  responden  ingin
mengetahui  berbagai  peristiwa  dan
kondisi  yang  ada  dalam lingkungan
terdekat  dan  tentunya  berkaitan
dengan  kondisi  yang  berhubungan
dengan reproduksi sehat saat ini.

Media Gratifikasi
Setelah  dipenuhinya

kebutuhan  pengguna  dengan  media
internet  khususnya  bekaitan  dengan
informasi  reproduksi  sehat  maka
muncullah  media  gratifikasi  yang
terbagi  dalam  beberapa  motif  yang
dikatakan  oleh  (McQuail  dalam
morissan  2010)  yaitu  pengawasan
(Surveillance),  Pengalihan
(Diversion),  Identitas  Pribadi
(Personal  Identity),  dan  hubungan
personal atau integrasi  dan interaksi
sosial (Social Relationship).

 Pengawasan
Dari pengolahan tabel

III.41,  III.42,  III.43  dapat
diketahui  bahwa  sebagian
besar  remaja  mengakui
merasa  bahwa  informasi
reproduksi sehat yang mereka
dapatkan  melalui  internet
dapat  membantu  mereka
dalam  menyelesaikan
permasalahan  dari  keadaan
lingkungan sekitar, kemudian
dengan mnggunakan  internet
yang  berkaitan  dengan
informasi  reproduksi  sehat
mereka  juga  mengaku  dapat
melakukan  pengamatan  dan
pengawasan  khususnya

berkaitan  dengan  masalah
informasi  reproduksi  sehat.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa
melalui media internet remaja
dapat  memenuhi   kebutuhan
akan  informasi  khususnya
yang  berkaitan  dengan
informasi  reproduksi  sehat.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori
McQuail  (2000)  yang
menyatakan  alasan  audiens
menggunakan  media  salah
satunya  adalah  untuk
mendapatkan  informasi
mengenai  bagaimana  media
tersebut  dapat  membantu
individu  atau  audiens
mencapai  sesuatu  yang
diinginkan.

 Pengalihan
Dari  tabel  III.45,

III.46,  III.47  dapat  diketahui
bahwa sebagian besar remaja
mengakui  merasa  bahwa
informasi  reproduksi  sehat
yang  mereka  dapatkan
melalui  internet  dapat
membantu  mereka  dalam
melepaskan  kepenatan  dari
rutinitas, melepaskan diri dari
tekanan dan emosi,  dan juga
dapat  memperoleh  hiburan
didalamnya.  Berdasarkan
teori  motif  menggunakan
media  menurut   McQuail,
Blumler,  dan  Brown  (1972
dalam  Dewi,  2011)  yang
mengatakan  bahwa
pengalihan  merupakan
kebutuhan  akan  pelepasan
dari  rutinitas  dan  masalah,
melepaskan  tekanan  atau
emosi,  dan  kebutuhan  akan
hiburan.  Dengan  demikian
tujuan  remaja  memanfaatkan
media  internet  khususnya



yang  berkaitan  dengan
informasi  reproduksi  sehat
ialah  untuk  mendapatkan
hiburan  sesuai  dengan
kebutuhan atau keinginannya.
Hal  ini  sejalan  dengan
pendapat  Rubin  dalam
Morissan  (2010:270)  yang
menemukan  bahwa  alasanan
motivasi  atau  dorongan
seseorang  menggunakan
media  salah  satunya  adalah
sebagai pelarian, kesenangan,
dan  untuk  menghabiskan
waktu.  (McQuail  dan  rekan
dalam  morisan  2010)  juga
mangatakan  bahwa  media
dapat  digunakan  oleh
individu untuk melarikan diri
dari  rutinitas  atau  masalah
sehari-hari.

 Identitas Pribadi
Dari pengelolaan data

pada tabel III.49 di dapatkan
hasil  bahwa  sebagian  besar
remaja atau sekitar 38 orang
atau 54,3% mengakui  bahwa
dengan  menggunakan  media
internet  khususnya  berkaitan
dalam  penemuan  informasi
reproduksi  sehat  akan  dapat
membantu mereka dalam cara
berpikir khususnya mengenai
informasi  reproduksi  sehat
tersebut. Hal yang sama juga
di  dapat  dilihat  pada  tabel
III.50  yang  menyatakan
bahwa sebagian besar remaja
atau  sekitar  46  orang  atau
65,7%  mengakui  bahwa
menggunakan  media  internet
khususnya  berkaitan  dalam
penemuan  informasi
reproduksi  sehat  akan  dapat
membantu mereka dalam hal
memperluas  pengetahuan

baru  mereka  khususnya
berkaitan  dengan  informasi
reproduksi  sehat.  Hal  ini
sesuai  dengan  teori  motif
menggunakan media menurut
McQuail,  Blumler,  dan
Brown  (1972  dalam  Dewi,
2011),  yang  mengatakan
bahwa dengan  menggunakan
media  untuk  memperkuat
atau  menonjolkan  sesuatu
yang  penting  dalam
kehidupan  atau  situasi
khalayak  tersendiri  serta
untuk  mengeksplorasi
realistas.

 Hubungan Sosial
Dari pengelolaan data

pada tabel III.52 di dapatkan
hasil  58  orang  atau  sekitar
82,9%  penggunaan  internet
khususnya yang berhubungan
dengan  informasi  reproduksi
sehat  digunakan  untuk
berhubungan  sosial  dengan
orang  lain.  Dan  berdasarkan
tabel  III.54  didapatkan  hasil
sebanyak 56 orang atau 80%
penggunaan  internet  dengan
memilih video sebagai bentuk
informasi  yang  sering
dipublikasikan  dengan
presentase  sebesar  30%  dan
juga  memilih  group  chatting
sebagai  media  dalam
penyebaran  informasi  yaitu
sebesar  27,1%  khususnya
mengenai  informasi
reproduksi  sehat  tersebut
kepada  orang  lain.  Hal  ini
mendukung  pernyataan
sebelumnya,  bahwa  internet
merupakan sumber informasi
yang  melimpah.  Hal  ini
disebabkan ada begitu banyak
komputer  yang terhubung ke



internet,  dimana  masing-
masing  komputer  memiliki
kandungan informasi sendiri-
sendiri.  Dari  hal  ini  dapat
diketahui  bahwa  sebagian
besar responden dapat saling
berhubungan  atau
berkomunikasi   dan  juga
untuk  saling
menginformasikan  atau
mempublikasikan  kepada
sesama  teman  mengenai
informasi  yang  berhubungan
dengan  reproduksi  sehat,
dimana  mereka  saling
memberikan  informasi  yang
berkaitan  dengan  informasi
reproduksi sehat. Melalui hal
tersebut  sering  juga  terjadi
feedback  yang  baik  anatara
remajaa  satu  dengan  remaja
yang  lain.  Hal  ini  sejalan
dengan  teori  motif
menggunakan media menurut
McQuail,  Blumler,  dan
Brown  (1972  dalam  Dewi
2011),  yang  mengatakan
bahwa  hubungan  sosial
merupakan  motif
menggunakan  media  untuk
berhubungan  dengan  orang
lain,  dimana  manfaat  sosial
informasi  dalam percakapan,
pengganti  media  untuk
kepentingan  perkawanan.
Melalui  media  massa,
audiens  dapat  belajar
bagaimana  sinergi  hubungan
antara  dirinya  dalam  sistem
sosialnya.

Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian

yang  dilakukan  peneliti  pengenai
pemanfaatan internet di kalangan UK
Mapanza  Unair  dalam  mengakses

informasi  reproduksi  sehat.,
pertanyaan  penelitian  yang  telah
diajukan,  maka  peneliti  dapat
menyimpulkan  beberapa  hasil
temuan penelitian, yaitu:
1. Lingkungan  sosial  yang
memberikan pengaruh  terhadap
kebutuhan individu dalam
penelitian ini terdiri dari :

 Ciri  demogramis  dari  para
responden  yang  di  dominasi
oleh  responden  berjenis
kelamin  perempuan  sebesar
(77,1%)  dan  kebanyakan
responden  berusia  20-21
tahun sebanyak (47,1%).

 Afilias  kelompok  dalam
penelitian  ini  adalah  seluruh
responden  tergabung  dalam
UK  Mapanza  Unair  yang
memiliki  alasan  ingin
bergabung  dengan  UK
Mapanza  unair  dikarenakan
para responden ingin bertukar
informasi  lebih  jauh  seputar
kegiatan  NAPZA  dan
HIV/AID  dengan  prosentase
sebesar  (32%).  Kebanyakan
responden  sudah  bergabung
dengan UK Mapanza unair <
1thn sebanyak (61,4%).

2. Kebutuhan individu yang paling 
banyak  dipenuhi  responden

dengan menggunakan  media
internet untuk mengakses  informasi
reproduksi sehat adalah
kebutuhan  kognitif  atau  

kebutuhan  yang  berhubungan
dengan pemenuhan  informasi
dan pengetahuan  sebesar  (54,3%).
Dalam memenuhi  kebutuhan
informasinya mengenai  informasi
reproduksi sehat responden
memperolehnya melalui cara
melakukan  melihat  video/foto  

yang  berkaitan  dengan



reprosuksi sehat  dengan
prosentase sebesar 20%.
3. Selain  kebutuhan  kognitif,
terdapat 4 kebutuhan  lain  yang
juga dipenuhi responden  dengan
memanfaatakn media  internet
untuk mengakses informasi
reproduksi  sehat,  meskipun  

penggunaannya  tidak  sebesar  
kebutuhan kognitif.

4. Pemuasan  media  yang  paling
besar terpenuhi oleh media internet
ketika mengakses  informasi
reproduksi sehat oleh  media
internet adalah fungsi hubungan
sosial (82,9%). Hubungan sosial
dapat  berfungsi  pada  media  

internet  karena  medi  ainternet
tersebut paling  banyak
digunakan oleh responden
untuk  memenuhi  kebutuhan  

kognitif  yang  mereka  miliki
seperti kebutuhan  akan  informasi
yang berhubungan  dengan
informasi reproduksi  sehat
(54,3%). Informasi, pengetahuan
terkait informasi reproduksi
sehat dapat digunakan untuk
membantu  responden  dalam  

memberikan  fungsi  hubungan
sosial serta membagikan informasi  

terkait  informasi  reproduksi
sehat.
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