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Abstract 

The purpose of this study was to describe the use of internet GERKATIN deaf 

community in Surabaya, and the motives that influence the deaf in utilizing their 

internet. Significance of this study is expected to be a information for the deaf are still 

not familiar with the internet, so the deaf can utilize it positively. The study was 

conducted using a quantitative research methods and the type of descriptive research 

because the researcher intends to generalize the data and analysis. The theory used is 

the theory of uses and gratification. The method used is the method of survey with 70 

respondents obtained by purposive sampling system. The results of this study indicate 

that the GERKATIN deaf community realize utilization based motives and systems in 

use of the internet. Based on the five background motive in using the internet, among 

others; cognitive, affective, personal integration, social integration, and diversion. 

Deaf most widely use the internet because it is based on the cognitive motives. As for 

the system of internet use, the most respondents access the internet at home than other 

places with the frequency of use 7 times a week, and was listed on the type of heavy 

users. As for the devices, smartphone is the most often used with access cost in the 

lowest category each month.  
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Pendahuluan 

Seiring dengan adanya perubahan masyarakat yang lebih konsumtif, dimana akses 

terhadap kebutuhan informasi saat ini menjadi hal yang utama dan penting untuk 

dilakukan oleh siapa saja, termasuk bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik 

pendengaran atau penyandang tunarungu. Informasi sering dijadikan sebagai sumber 

daya, komoditas dan kekuatan dalam kehidupan, mengakibatkan penyandang 

tunarungu membutuhkan banyak sekali informasi dengan bentuk apapun untuk 

memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup dalam sehari – hari. Adanya 

kebutuhan informasi yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya 

menyebabkan akses terhadap informasi dipenuhi dengan berbagai macam bentuk, 

salah satu diantaranya adalah informasi dalam bentuk elektronik yang kemudian 

banyak disebut internet. Berdasarkan yang kita ketahui bahwa penyandang tunarungu 

merupakan orang yang memiliki gangguan terhadap pendengarannya. Mengakibatkan 



komunikasi dengan orang normal lainnya pun menjadi terhambat, mengingat tidak 

semua orang pada umumnya mengerti cara berkomunikasi dengan menggunakan 

bahasa isyarat. Oleh karena itu, dengan adanya internet ini mempermudah mereka 

dalam berkomunikasi satu dengan lainya, sehingga dapat bertukar maupun berbagi 

informasi yang dapat dilakukan tanpa adanya batasan jarak ruang maupun waktu. 

Meskipun memiliki keterbatasan, banyak dari penyandang tunarungu telah 

menggunakan dan memanfaatkan internet. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh 

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

tunarungu. Dari survei yang diedarkan secara nasional kepada 419 responden yang 

merupakan penyandang tunarungu, 307 orang diantaranya adalah pengguna internet 

dan 112 tidak memanfaatkan internet. Hasil penelitian menemukan bahwa 79 % orang 

tunarungu lebih cenderung menggunakan internet setiap hari daripada orang pada 

umumnya yang hanya 59%. Kehadiran internet yang dinilai sebagai media yang 

mempermudah dalam berkomunikasi, menjadikan para penyandang tunarungu ini 

berkumpul dalam suatu wadah. Dimana dalam wadah tersebut mereka saling bertukar 

informasi terkait perkembangan teknologi alat bantu maupun informasi kesehatan. 

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

Antar Anggota Dalam Kelompok Penyandang Tunarungu” dimana walaupun 

merupakan penyandang tunarungu tapi dengan adanya gadget  menjadi hal 

yang paling membantu. Memang tidak mungkin jika melakukan panggilan langsung 

melalui telepon oleh karena itu jika memerlukan jawaban yang cepat dan langsung 

memakai videocall melalui internet. Dengan videocall mereka dapat 

melakukan percakapan dengan bahasa isyarat yang dapat dilihat oleh lawan bicara. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, walaupun pendengaran mereka kurang berfungsi, 

kemampuan intelektual mereka tetap dapat difungsikan. Dan apabila kemampuan 

mereka dikembangkan secara optimal, mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam 

hal belajar terutama dalam pemanfaatan internet.  

Pemanfaatan internet oleh penyandang tunarungu di Indonesia belum 

sepenuhnya maksimal, mengingat penyebaran internet oleh mereka di Indoensia juga 

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

Kebanyakan dari penyandang tunarungu masih memanfaatkan internet sebagai media 

hiburan atau hanya mengenal beberapa sumber informasi tertentu. Dengan 

beragamnya sumber informasi yang ada di internet namun sedikitnya informasi atau 

pengalaman dalam menelusur internet, maka hal ini mengakibatkan mereka hanya 



mengakses beberapa sumber informasi tertentu. Apabila internet bagi penyandang 

tunarungu ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka dapat digunakan sebagai 

salah satu media untuk menguasai maupun memperkaya informasi yang dimiliki.  

Berdasarkan hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena tidak hanya 

dengan kemudahan akses, kemutakhiran teknologi yang kemudian ditawarkan oleh 

internet saat ini, namun apakah dengan adanya keterbatasan fisik yang dimiliki dapat 

membentuk ciri tersendiri dalam pemanfaatan internetnya. Selain itu penelitian terkait 

pemanfaatan internet oleh penyandang tunarungu di Indonesia hampir jarang 

dilakukan. Hal ini amat disayangkan karena dapat meningkatkan pengetahuan 

maupun kemampuan intelektual penyandang tunarungu. Dalam penelitian ini peneliti 

memilih Komunitas GERKATIN sebagai obyek penelitian, karena komunitas ini 

merupakan komunitas terbesar yang menyediakan wadah nyata maupun maya untuk 

berkumpulnya penyandang tunarungu yang ada di berbagai wilayah Indonesia, salah 

satunya Kota Surabaya. Penyandang tunarungu yang tergabung dalam komunitas 

biasanya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kegiatan 

tersebut mencakup pemberdayaan seperti pelatihan serta advokasi atau perjuangan 

hak-hak penyandang tunarungu. Oleh karena itu, penelitian mengenai internet oleh 

penyandang tunarungu perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran dalam 

pemanfaatan media internet oleh penyandang tunarungu pada komunitas GERKATIN 

di Kota Surabaya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan status daripada 

tunarungu itu sendiri di mata masyarakat luas. 

 

Pertanyaan Penelitian 

Dari penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pola pemanfaatan media internet oleh penyandang tunarungu 

pada komunitas GERKATIN di Kota Surabaya? 

 

Pemanfaatan Internet  

Internet yang merupakan kependekan dari Interconnection Networking adalah 

kumpulan komputer yang saling terhubung dan membentuk sistem jaringan melalui 

jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya (Slamin, 2007 

:105). Menurut Sutedjo (2004: 52) merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat 

besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling berhubungan yang 



menjangkau seluruh dunia. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat ditegaskan 

bahwa, Internet adalah suatu jaringan yang bersifat global. Internet ini dilukiskan 

sebagai suatu jaringan dari jaringan, yang dimana pertumbuhannya tak pernah 

berhenti. Internet tidak hanya menghubungkan dengan sebuah komputer lain, tetapi 

juga menghubungkan pengguna dengan semua komputer lainnya yang juga 

tersambung ke internet. Keunggulan yang ditawarkan oleh internet ini pun tentunya 

terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung bahwa internet merupakan media yang 

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

fasilitas-fasilitas yang ada di Internet meliputi : 

1. Search engine  atau mesin pencari. Merupakan teknologi yang paling populer. 

Cukup dengan mengetikkan kata kunci sesuai yang kita inginkan maka didapatkan 

informasi dengan cepat.  

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

yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Dengan e-mail pengguna dapat mendaftar 

maupun membentuk suatu grup yang mempunyai ketertarikan pada topik yang 

sama berupa mailing list.   

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

situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang 

tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet.  

4. On-line Journal, merupakan versi online dari jurnal. Pengguna dapat mengakses 

isi dari suatu jurnal baik itu hanya terbatas abstraknya saja maupun keseluruhan 

teks dari artikel jurnal tersebut (fulltext).  

5. Messaging. Dengan fitur ini pengguna dapat  mengirimkan pesan secara online 

maupun melakukan obrolan (chatting) melalui fasilitas instant messaging. Contoh 

instant messaging antara lain Yahoo Messenger, Skype, ICQ, dll. 

Selain itu penggunaan internet juga tidak dibatasi pada pihak-pihak tertentu saja, 

dengan kata lain dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa mengenal 

status sosial. Internet bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal, diantaranya (Slamin, 

2007 :105) : 

1. Publikasi Informasi : Internet merupakan sumber informasi yang melimpah yang 

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

terhubung ke Internet, dimana masing-masing komputer memiliki kandungan 

informasi sendiri-sendiri. Dengan demikian gabungan seluruh informasi yang 

tersedia di internet bermacam-macam, mulai dari masalah pendidikan, penelitian, 



berita, cerita sampai pada lowongan pekerjaan dan iklan yang dapat diubah 

(update) setiap saat tanpa batasan tempat.  

2. Komunikasi : Internet memungkinkan terjadinya komunikasi yang supercepat 

antara suatu pihak dengan pihak lain, tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. 

Hal ini dimungkinkan karena jangkauan internet yang telah mengglobal. Internet 

juga dapat menghemat biaya komunikasi yang harus dikeluarkan.  

3. Bekerjasama : Dengan internet kita dapat bekerja sama dalam menyelesaikan 

pekerjaan tanpa harus berada ditempat yang sama. Hal ini dimungkinkan karena 

dapat menggunakan data secara bersama dan saling tukar data.  

 

Pemanfaatan Internet Ditinjau Dari Teori Uses And Gratification 

Teori uses and gratification menyatakan bahwasanya pengguna dianggap aktif 

dalam memilih atau menggunakan media sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan 

sehingga tercapai kepuasan yang diinginkan. Inti permasalahan dalam teori uses and 

gratification bukanlah bagaimana media mengubah sikap perilaku pengguna, tetapi 

bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial pengguna. Menurut 

pendapat teori uses and gratification, pengguna media mempunyai kebebasan untuk 

memutuskan bagaimana mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan 

berdampak pada dirinya (Nurudin,2007:192). Katz, Jay G, Blumler dan Gurevitch 

(1974 dalam West  2008 : 104) merumuskan asumsi-asumsi dasar teori uses and 

gratification : 

1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan.  

2. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media tertentu 

terdapat pada anggota khalayak. 

3. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. 

4. Orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, minat, 

dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat mengenai 

kegunaan tersebut kepada para peneliti. 

5. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh khalayak. 

  Berikut penggambaran dari teori uses and gratifications; 



 

Gambar 1. Teori Uses and Gratifications. Sumber : Effendy (2003 : 293) 

Pengguna sebagai individu aktif dan memiliki tujuan, mereka bertanggung 

jawab dalam pemilihan media yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa seseorang menggunakan media didorong oleh motif-motif 

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

mempunyai motif tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang meliputi semua 

penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang 

menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Tindakan memilih atau menggunakan 

tersebut dilakukan karena orang mengharapkan kepuasan dengan terpenuhinya 

keinginan. Katz, Gurevitch dan Hazz (Effendy, 2003:294) mengatakan bahwa ada 

beberapa motif pemenuhan kebutuhan pada seseorang yang ingin dipenuhi dalam 

menggunakan media, yaitu:  

1. Kebutuhan kognitif (Cognitive needs) yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan 

informasi, pengetahuan dan pemahaman. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat 

atau dorongan-dorongan untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga 

memuaskan rasa penasaran dan dorongan untuk penyelidikan. 

2. Kebutuhan afektif (Affective needs) yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan 

pengalaman estetika, kesenangan dan emosional. 



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

yang berhubungan dengan kredibilitas, keyakinan atau kepercayaan, stabilitas dan 

status individu. Hal-hal tersebut diperoleh dari hasrat akan harga diri. 

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

berkaitan dengan penambahan kontak keluarga, teman dan dunia luar. Hal-hal ini 

didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. 

5. Kebutuhan pelarian (Escapist needs) yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan 

keinginan untuk melarikan diri dari kondisi tegang, emosi, kesepian, dan 

kurangnya dukungan sosial maka membutuhkan hiburan sebagai solusinya. 

Dari berbagai motif yang mendorong menggunakan media, akan tumbuh 

semacam harapan yang dicarikan pemuasannya melalui media sebagai perwujudan 

dari motif yang ada. Menurut Rakhmat (2007: 66) penggunaan media terdiri dari 

jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang 

dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan isi 

media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Dalam 

pengkategorian jumlah waktu, dimana terdapat sebuah riset penelitan dari Australia 

yaitu Roy Morgan Single Source (Roymorgan.com) dimana cakupan wilayah 

penelitiannya termasuk negara Indonesia, membagi pengguna internet menjadi tiga 

(ACMA Research, 2010 :3) yaitu, dapat digolongkan sebagai heavy user apabila 

pengguna mengakses dalam waktu 73 jam/bulan atau 18 jam 15 menit/minggu, 

kemudian digolongkan sebagai medium user apabila pengguna mengakses dalam 

waktu 26 jam/bulan atau 6 jam 30 menit/ minggu, dan selanjutnya dapat digolongkan 

sebagai light user apabila pengguna mengakses selama 6 jam/bulan atau 1 jam 30 

menit/minggu. Kemudian untuk mengartikan terpaan media, Ardianto (2004:164) 

mengatakan terpaan dapat diartikan sebagai keadaan terlibat khalayak tertentu dalam 

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

data khalayak tentang penggunaan media, frekuensi penggunaan. Kemudian hal ini 

berpengaruh terhadap pemuasan terhadap kebutuhan melalui media tercapai.  

Seperti yang ditekankan sebelumnya, bahwa teori uses and gratification 

memusatkan perhatian pada penggunaan (uses) media untuk mendapatakan kepuasan 

(gratifications) atas kebutuhan penggunanya. McQuail (1972 dalam West 2008: 105) 

mengidentifikasikan beberapa cara untuk mengklasifikasi kebutuhan dan kepuasan 

pengguna. Klasifikasi tersebut mencakup pengalihan (diversion) yang bisa di 

identifikasi sebagai keluar dari rutinitas dan permasalahan sehari-hari; hubungan 



personal (personal relation) yang terjadi ketika pengguna menggunakan media 

sebagai pengganti teman; identitas personal (personal identity) atau cara untuk 

menekankan nilai-nilai individu; dan pengawasan (surveillance) atau informasi 

mengenai bagaimana media membantu individu mencapai sesuatu.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif 

dengan populasi sasaran adalah anggota yang tegabung dalam komunitas 

GERKATIN. Sampel dari penilitan ini sebanyak 70 orang dengan lokasi penelitian 

yang dilakukan di daerah Kota Surabaya. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan peneliti dalam  memperoleh sampel adalah dengan cara penarikan sampel 

bukan acak, yaitu dengan teknik menggunakan sampel bertujuan (purposive 

sampling) dimana pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu oleh peneliti.  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data primer 

(kuesioner dan teknik ”probing”), dan sekunder (wawancara, studi kepustakaan, dan 

observasi). Semua data primer yang terkumpul dalam penelitian ini diolah secara 

komputerisasi, yakni dengan menggunakan SPSS 20.0 untuk statistik deskriptif. 

Secara umum terdapat dua hal yang akan dianalisa dalam penelitian ini, yakni 

motif kebutuhan dan pola pemanfaatan internet. Peneliti menganalisa sepenuhnya 

dengan menggunakan interpretasi teoritik, di mana data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan (kuantitatif) dibandingkan atau dikaitkan dengan beberapa teori 

yang ada, pendapat para ahli, atau temuan dari penelitian sebelumnya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Lingkungan Sosial 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mayoritas yang terlibat dalam penelitian ini 

adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan yang 

didominasi oleh kelompok usia antara 17-25 tahun dengan latar belakang jenjang 

pendidikan SMA. Sebagian besar responden berkenalan dengan internet pertama kali 

melalui teman ketika meduduki bangku SMP yang dilandasi oleh alasan untuk 

menambah teman dan bertujuan untuk kepentingan informasi. Apabila kita melihat 

karakteristik penyandang tunarungu yang memiliki egosentrisme yang tinggi (Somad 

1995:35-39), dimana anak tunarungu memiliki dunia yang kecil akibat interaksi 

dengan lingkungan sekitar yang sempit. Karena mengalami gangguan dalam 



pendengaran, anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan penglihatan. 

Penglihatan hanya melihat apa yang di depannya saja, sedangkan pendengaran dapat 

mendengar sekeliling lingkungan. Karena anak tunarungu mempelajari sekitarnya 

dengan menggunakan penglihatannya, maka akan timbul sifat ingin tahu yang besar, 

seolah-olah mereka haus untuk melihat, dan hal itu semakin membesarkan 

egosentrismenya. 

 

Kebutuhan Khalayak 

Seperti yang telah diungkapkan Katz, Gurevitch dan Haas (Effendy, 2003:293) 

mengatakan bahwa ada beberapa motif pemenuhan kebutuhan pada seseorang yang 

ingin dipenuhi dalam menggunakan media. Berdasarkan hasil temuan penelitian 

diketahui bahwa seluruh responden memilih memanfaatkan internet sebagai media 

dalam memenuhi kebutuhan kognitif yaitu dengan persentase sebesar 100%, 

dibandingkan dengan kebutuhan afektif yaitu dengan persentase sebesar 84.3%, 

kebutuhan integrasi pribadi yaitu dengan persentase sebesar 95.7%, kebutuhan 

integrasi sosial yaitu dengan persentase sebesar 94.3%, dan kebutuhan pelarian yaitu 

dengan persentase sebesar 98.6%. Temuan ini sesuai dengan realitas dikarenakan 

setiap orang pasti membutuhkan informasi dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh 

karena itu, internet juga banyak digunakan penyandang tunarungu di komunitas 

GERKATIN sebagai media sumber informasi. Dalam hasil temuan yang 

menerangkan jenis informasi yang paling sering dicari, bahwa sebagian responden 

yang memilih informasi tentang kesehatan yaitu dengan persentase sebesar 27.1% 

sebagai informasi yang paling sering dicari. Hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Valentine & Skelton (2009:3) yang mengungkapkan bahwa dibandingkan masyarakat 

pada umumnya, penyandang tunarungu lebih mungkin menggunakan internet untuk 

mencari informasi kesehatan. Dalam konteks ini Hasugian (2005 :14) mengatakan 

bahwa jenis informasi yang diinginkan sangat tergantung dengan kebutuhan dan 

kondisi pengguna internet tersebut. 

 

Penggunaan Media Massa 

Isi Media 

Keunggulan yang ditawarkan oleh internet ini tentunya terdapat fasilitas-fasilitas yang 

mendukung bahwa internet merupakan media yang multifungsi yang menguntungkan 

penggunanya. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi search engine, e-mail, website, 



online journal, dan messaging. Berdasarkan temuan pada penelitian hampir seluruh 

responden mengenal fasilitas tersebut, namun diantara lima fasilitas yang ada di 

internet journal online merupakan fasilitas yang jarang digunakan dimana sebagian 

besar penyandang tunarungu memilih tidak pernah dalam menggunakan journal 

online ketika memanfaatkan internet dengan persentase sebesar 81.4%.  Dari 

penjabaran hasil temuan, akan lebih efektif apabila seluruh fasilitas-fasilitas yang 

disediakan oleh internet tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Qureshi (dalam 

Harisanty 2007:6) mengungkapkan bahwa semakin paham pengguna terhadap 

sumber-sumber informasi yang ada, maka akan menyebabkan pengguna tersebut 

paham terhadap cara menemukan informasi yang dibutuhkan sehingga akan 

meningkatkan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan media informasi yang 

ada.  

 

Terpaan Media  

Untuk mengetahui pola pemanfaatan media internet, responden yang sering 

memanfaatkan dianalisis berdasarkan tempat, frekuensi, durasi, alat dan besar biaya 

dalam menggunakan internet. Dari mulai tempat yang digunakan responden diketahui 

bahwa sebagian besar responden memilih sering mengakses internet di rumah dengan 

persentase sebesar 75.7%. Dari hasil tersebut dapat digambarkan bahwa rumah 

menjadi tempat atau lokasi paling dipilih responden dalam mememanfaatkan internet. 

Hal ini disebabkan karena dengan dirumah sendiri penyandang tunarungu merasa 

lebih santai dan tidak canggung, sehingga lebih bisa mengekspresikan dirinya. 

Temuan ini didukung oleh penelitian Valentine &Skelton (2008:10) dimana sebagian 

besar tunarungu (87%) dalam penelitian ini mengakses internet di rumah. Kemudian 

sebagian besar responden menyatakan setiap hari mengakses internet yaitu dengan 

persentase sebesar 51.4%, dengan durasi antara 4 sampai 5 jam yaitu dengan 

persentase sebesar 34.3%. Dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa responden 

banyak menggunakan waktunya untuk menggunakan internet. Dengan demikian dapat 

dikategorikan sebagai golongan heavy users.  

Dalam pemanfaatan internet sangat erat kaitanya dengan perangkat yang 

digunakan dalam mengakses internet tersebut. Untuk melihat pola pemanfaatan 

internet berdasarkan alat yang digunakan dalam mengakses, diketahui pada hasil 

penelitian bahwa sebagian besar responden menggunakan smartphone sebagai alat 



dalam mengakses internet yaitu dengan persentase sebesar 51.4% dengan menyatakan 

mengeluarkan biaya penggunaan kurang lebih sebesar Rp. 50.000 dalam sebulan yaitu 

dengan persentase sebesar 64.3%.. 

 

Konteks Sosial 

Pemanfataan internet sangat sering dikaitkan dengan aktivitas penggunanya ketika 

mengakses. Untuk mengetahui aktivitas peneliti membagi menjadi 3 indikator 

berdasarkan Slamin  (2007:105) yaitu, publikasi informasi, komunikasi dan 

berkerjasama. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas penyandang 

tunarungu menyatakan memanfaatkan internet sebagai media dalam ketiga aktivitas 

tersebut, dengan pencapaian paling tinggi adalah publikasi informasi dan komunikasi 

yaitu sebesar 91,4% dan memilih jejaring sosial sebagai medianya yaitu masing-

masing sebesar 62,4% dan sebesar 50%. Mengingat seluruh tanggapan penyandang 

tunarungu sebagian besar menggunakan jejaring sosial sebagai media dalam aktivitas 

pemanfaatan internet. Mengindikasikan bahwa jejaring sosial merupakan media yang 

paling diminati dan banyak digunakan oleh sebagian besar penyandang tunarungu. 

Hal ini didukung oleh keadaan zaman saat ini bahwa hampir seluruh anggota lapisan 

masyarakat memiliki atau mengakses jejaring sosial. Facebook pada bulan januari 

2011 lalu misalnya, tercatat pengguna jejaring sosial ini di seluruh dunia mencapai 

320 juta lebih di hanya sepuluh negara pengguna terbesar. Di Indonesia sendiri, 

pengguna Facebook sebagai jejaring sosial hampir mencapai 40 juta penggunanya 

Suparno (2012: 86). Karena dengan melalui situs tersebut, mereka dapat menjalin 

komunikasi dengan orang-orang yang pernah atau belum pernah dikenal sebelumnya, 

mengekspresikan perasaan dan pikirannya, atau mengggunakannya untuk 

kepentingan-kepentingan yang lain diantarnya sebagai publikasi informasi, 

komunikasi maupun dalam kepentingan kerjasama. 

 

Pemuasan Media 

Berdasarkan hasil dari penelitian pada bab sebelumya. Hasil perhitungan persentase 

menunjukkan bahwa dari 5 indikator kebutuhan yang ditawarkan pada responden, 

hampir seluruhnya merupakan kebutuhan yang ingin dicarikan pemuasnya dengan 

memanfaatkan media internet. Terbukti indikator kebutuhan yang diharapkan tersebut 

mayoritas mendapat persentase yang tinggi, yaitu kebutuhan kognitif (100,0%), 

kebutuhan afektif (84,3%), kebutuhan integrasi pribadi (95,7%), kebutuhan integrasi 



sosial (94,3%), dan kebutuhan pelarian (98,6%). Dari uraian diatas diketahui bahwa 

kebutuhan kognitif adalah kebutuhan yang paling ingin dicari pemuasnya oleh 

responden dengan persentase 100,0%. Kebutuhan yang paling rendah dicari 

pemuasnya adalah kebutuhan afektif, yaitu dengan besar presentase  84,3%. Sehingga 

efek pemuasan yang dihasilkan media internet dapat diasumsikan sebagai pengamatan 

lingkungan. Dikarenakan mayoritas responden ingin mengetahui berbagai peristiwa 

dan kondisi yang ada dalam lingkungan terdekat dan berkaitan dengan kondisi. Hal 

ini mengingat responden yang memiliki keterbatasan fisik, mengakibatkan sebagian 

besar dari mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sehingga mereka ingin 

mencari tahu dan mempelajari lingkungan sekitar dengan menggunakan 

penglihatannya.  

 

Kesimpulan  

Pemanfaatan internet oleh penyandang tunarungu merupakan sebuah kepentingan 

yang sangat dibutuhkan dalam membantu aktivitas maupun pemenuhan kebutuhan 

dalam kehidupannya. Berdasarkan 5 motif yang kemukakan oleh Katz, Gurevitch dan 

Haas yaitu kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi sosial dan 

kebutuhan pelarian. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini motif yang paling 

banyak dimanfaatkan adalah atas dasar motif kebutuhan kognitif, dengan sebagian 

besar memanfaatkan/ mengenal fasilitas-fasilitas yang disediakan, diantaranya search 

eninge, e-mail, website, online journal dan messaging. Namun jika dibandingkan 

dengan yang lain, sebagian besar responden tidak mengenal atau mengakses online 

journal dikarenakan dari mereka berlatar pendidikan SMA yang tidak banyak 

membutuhkan online journal sebagai bahan referensi informasi ilmiah. Kemudian 

dalam pemanfaatannya, mayoritas dari mereka lebih menyukai rumah dibanding 

tempat lain sebagai tempat atau lokasi paling diminati dalam mengakses internet. 

Karena disebabkan dalam rumah sendiri penyandang tunarungu merasa lebih santai 

dan tidak canggung, sehingga lebih bisa mengekspresikan dirinya. Disamping itu 

mengenai terpaan media, dalam satu minggu ternyata mayoritas responden 

menyatakan mengaksesnya tujuh kali memanfaatkan internet, dengan kisaran durasi 

antara 4-5 jam setiap harinya. Kisaran tersebut dikategorikan sebagai golongan heavy 

users. Hal ini dikarenakan penyandang tunarungu telah memliki akses internet tanpa 

batas, disebabkan pengaksesannya melalui smartphone sebagai perangkat yang paling 

banyak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan. Adanya smartphone menjadikan 



semakin mudahnya akses tersebut dalam pemanfaatan internet yang dinilai dapat 

dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dimana dalam mengaksesnya, kebayakan dari 

penyandang tunarungu mengeluarkan biaya dalam kategori paling minim. Sedangkan 

untuk kontens sosial di kategorikan menjadi tiga yaitu, publikasi informasi, 

komunikasi dan bekerja sama. Dimana mayoritas responden telah memanfaatkan 

media internet dalam ketiga hal tersebut, dengan sebagian besar melakukannya 

melalui media jejaring sosial. Berdasarkan pemuasan media internet, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media internet mampu memuaskan responden dalam memenuhi 

kebutuhan yang diharapkan. Dari hasil analisis diketahui bahwa kebutuhan kognitif 

yang paling banyak ingin dicari pemuasnya yaitu dengan memiliki persentase yang 

paling tinggi dibandingkan kebutuhan lain. Sehingga efek pemuasan yang dihasilkan 

media internet dapat diasumsikan sebagai pengamatan lingkungan. Hal ini mengingat 

penyandang tunarungu memiliki keterbatasan fisik, mengakibatkan sebagian besar 

dari mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sehingga mereka ingin mencari tahu 

dan mempelajari lingkungan sekitar dengan menggunakan penglihatannya. 

 

Saran  

Berdasarkan pada penelitian, adapun saran yang ingin disampaikan untuk 

meningkatkan pemanfaatan dari internet untuk penyandang tunarungu dan kepada 

penelitian selanjutnya.  Pertama, pemanfaatan internet yang dilakukan belum 

sepenuhnya maksimal, alangkah baiknya apabila mereka dapat mengikuti 

pembelajaran terkait bagaimana memanfaatkan internet yang dapat bermanfaat besar 

bagi kehidupan. Kedua, pemerintah maupun lembaga informasi/perpustakaan 

menyediakan wadah khusus sebagai sarana berkumpulnya penyandang tunarungu di 

Kota Surabaya dengan menyediakan akses internet meliputi dengan tersedianya 

fasilitas seperti akses ke sumber yang berkaitan dengan ketunarunguan, akses ke 

pakar yang dapat meningkatkan sumber daya manusia ataupun motivator. Ketiga, 

penulis merekomendasikan penelitian lebih jauh mengenai pemanfaatan media 

internet oleh penyandang tunarungu berdasarkan klasifikasinya, dan hambatan ketika 

memanfaatkan internet.  
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