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      Abstract 

The entry of coffee plants in the Dutch colonial era into the archipelago made 

the culture of coffee drink grow in the Indonesian people. No exception in the city of 

Solo, the culture of drinking coffee also grows and develops in society of solo through 

traditional coffee shops that have been crowded with people since long ago. The 

rapid spread of information as a result of globalization makes the coffee culture more 

modern. In addition, modern coffee shops are also starting to emerge and are in 

great demand by the public. many people like to do their activities and interact in 

modern coffee shops. 

This study intends to explain the motives of the community visit to a modern 

coffee shop, in this case the author conducted research at Kedai Kopi Bertopi. And 

want to know how the communication behavior that occurs in the Kedai Kopi 

Bertopi. The author makes a literature study of cognitive and affective motives, as 

well as the theory of symbolic interaction in analyzing the findings that the author 

gets during the research. 

The results of the study found that the motives of the people visiting Kedai 

Kopi Bertopi included cognitive motives of conformity, cognitive search motives, 

affective motives of membership, and affective motives to reduce tension. While the 

communication behavior of the findings shows the existence of verbal communication 

through language, as well as non verbal through artifacts, eye movements, sounds, 

and colors. All these findings can be analyzed using three Mead assumptions in the 

theory of symbolic interaction, namely mind, self, and society. The three assumptions 

are related to one another that can form a behavior in a society, in this case the 

research is visiting the Coffee Shop. 
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Pendahuluan 

Sejatinya, masyarakat Indonesia zaman dulu tidak mengenal tanaman kopi. 

Bahkan, budaya minum kopi dapat dikatakan ada sebagai akibat dari dibawanya 

tanaman kopi oleh pemerintah kolonial Belanda ke nusantara. Pada akhir abad ke 16, 

pemerintah kolonial Belanda dengan perusahaan dagangnya, yaitu VOC membawa 

tanaman kopi dari Eropa ke Nusantara sebagai komoditas dagang mereka. Mengingat 

pada masa itu, posisi rempah-rempah sebagai komoditas utama mulai digeser oleh 

komoditas lainnya, salah satunya adalah tanaman kopi. Pemerintah kolonial Belanda 

mulai menanam bibit kopi di sekitar Batavia (Jakarta), sampai dengan wilayah 

Sukabumi dan bogor (Devanny dan Ivana, 2017). 

Di kota Solo sendiri, masyarakat Jawa juga memiliki kedekatan dengan 

budaya minum kopi. Serupa dengan apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia 

pada umumnya. Masyarakat Jawa di kota solo memiliki kebiasaan untuk duduk santai 

di Angkringan untuk mengisi waktu luang. Di Angkringan, semua orang dari 

berbagai latar belakang dapat duduk bersama sembari membicarakan berbagai macam 

topik yang sedang hangat. Pada momen tersebut, pengunjung Angkringan ditemani 

oleh secangkir kopi dalam obrolan mereka yang mengalir apa adanya. Pengunjung 

Angkringan tidak hanya dari kalangan orang tua, anak-anak muda di kota Solo juga 

kerap mengunjungi Angkringan untuk saling berinteraksi dengan sesama, sembari 

menikmati secangkir kopi. Hal tersebut menandakan bahwa sejatinya budaya minum 

kopi juga tumbuh dan berkembang pada masyarakat Jawa pada umumnya, khususnya 

kota Solo. 

Terpaan globalisasi dan mudahnya akses informasi melalui media sosial 

membuat semakin derasnya arus informasi yang diterima oleh masyarakat. dengan 

masuknya budaya barat melalui globalisasi, masyarakat Indonesia, khususnya kota 

Solo mulai mengenal cara baru untuk menikmati secangkir kopi. Mereka mulai 

menikmati kopi di kedai-kedai kopi yang tersedia di kota Solo. Kedai-kedai kopi 

tersebut biasanya menawarkan bentuk sajian kopi yang berbeda dari sajian kopi yang 
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tersedia di Angkringan. Masyarakat kota Solo pun akhirnya mulai mengenal sajian-

sajian kopi yang berasal dari luar negeri sebagai akibat dari cara baru mereka 

menikmati kopi. contohnya, caffe latte, Caramel Machiato, Americano, Espresso, 

Cappucinno, dan sebagainya. 

Adapun pertumbuhan kedai kopi modern di kota Solo dalam dua tahun 

terakhir cukup tinggi. Melalui data yang penulis kumpulkan melalui Google Maps, 

ada sekitar 7 kedai kopi yang baru dibuka di kota Solo. diantaranya adalah  Kopi 

Joko, Cold and Brew, Sekutu Kopi, Sadari Kopi, Kognitif, Kopi Pian dan yang 

terakhir adalah Kopi bertopi 

(https://www.google.com/maps/search/coffe/@7.5587766,110.7837923,13z/data=!3

m1!4b, diakses pada 1 april 2019 pukul 20.47). 

Kedai-kedai kopi modern tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat solo akan sajian kopi modern yang semakin meningkat. Selain 

peningkatnya kebutuhan, kedai-kedai kopi tersebut juga hadir untuk menjadi 

alternatif dari kedai-kedai kopi waralaba seperti Starbucks, Liberica, dan Excelso 

yang biasanya memiliki harga jual yang cukup tinggi. 

Seiring Berkembangnya jumlah kedai-kedai kopi di kota Solo tentu 

mengundang perhatian masyarakat, khususnya kalangan muda. Hal ini dikarenakan 

masyarakat saat ini cenderung memiliki gaya hidup yang berkutat pada urusan 

menunjukan kelas sosial. Salah satu gaya hidup yang berkembang adalah gaya hidup 

meminum kopi di kedai kopi modern. Fenomena yang nampak pada masyarakat 

muda saat ini adalah fenomena mengunjungi kedai kopi untuk nongkrong berjam-jam 

di kedai kopi.  Dimana sangat sulit membedakan pengunjung mana yang berkunjung 

ke sebuah kedai kopi hanya untuk meminum kopi atau memiliki motivasi lain. 

Selain banyak alasan-alan yang mendasari masyarakat, khususnya anak muda 

untuk menghabiskan waktu di kedai kopi modern. fenomena unik pada aspek 

komunikasi juga turut handir dalam trend “ngopi” di kedai kopi modern ini. Hal 

tersebut terjadi karena memang sejatinya komunikasi adalah hakikat dari masyarakat 

yang merupakan makhluk sosial. Dalam kesempatan apapun, termasuk ketika 
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nongkrong di kedai kopi, masyarakat akan selalu melakukan komunikasi, baik itu 

komunikasi verbal, maupun non-verbal.  

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perilaku komunikasi 

konsumen yang terjadi di kedai kopi saat ini. Perilaku komunikasi konsumen di 

ketika mengunjungi kedai kopi juga dipengaruhi oleh apa yang mendasari mereka 

untuk berkunjung ke kedai kopi tersebut, karena perbedaan motif untuk mengunjungi 

kedai kopi akan membuat perbedaan perilaku komunikasi pada setiap konsumen yang 

mengunjungi kedai kopi. Maka penulis juga harus mencari tahu dan memahami, apa 

yang menjadi motif konsumen untuk mengunjungi kedai kopi sekarang ini. 

 

 

Rumusan Masalah 

Dari penjabaran dari latar belakang penelitian ini, fokus penulis adalah untuk 

mengetahui beberapa hal, yaitu: 

1. Apa yang menjadi motif konsumen untuk mengunjungi kedai Kopi Bertopi Solo ? 

2. Bagaimana perilaku komunikasi yang terjadi di kedai Kopi Bertopi Solo ? 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Komunikasi adalah disiplin ilmu yang cukup dinamis, oleh sebab itu, 

perdebatan tentang definisi konkret dari komunikasi itu sendiri masih terus terjadi 

hingga saat ini.  Stuart (dalam Dani Vardiansyah, 2004) menjelaskan bahwa kata 

“komunikasi” berasal dari bahasa Latin, “comunis”, yang berarti membuat 

kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar 

katanya “communis” adalah “communico” yang artinya berbagi. Dalam literatur 

lain disebutkan komunikasi juga berasal dari kata “communication” atau 

“communicare” yang berarti "membuat sama" (to make common). Istilah 

“communis” adalah istilah yang paling sering di sebut sebagai asal usul kata 

komunikasi, yang merupakan akar dari kata kata Latin yang mirip Komunikasi 
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menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan di anut secara 

sama. 

Menurut West dan Turner, komunikasi adalah proses sosial di mana individu-

individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan 

makna dalam lingkungan mereka (dalam, Ryan Mahardika, 2016).  Penulis 

menyimpulkan inti dari pendapat West dan Turner adalah, intinya, komunikasi 

merupakan sebuah proses interaksi antar manusia. Sedangkan menurut Everett M. 

Rogers (dalam Deddy Mulyana, 2010), komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. 

 

2. Perilaku Komunikasi 

Perilaku dapat kita sebut sebagai tindakan dari seseorang individu. Perilaku 

adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungan 

sekitarnya. Perilaku adalah akibat dari stimulus atau rangsangan dari luar yang 

diproses oleh diri seorang individu menjadi sebuah persepsi dan respon terhadap 

sesuatu. Selain itu, selain stimulus, ada pengalaman diri dan motivasi diri yang 

mempengaruhi seorang individu dalam berperilaku (Soekidjo, 2003:114). 

Sedangkan komunikasi seperti yang kita ketahui bersama adalah proses 

makna diantara dua orang atau lebih. Komunikasi tidak dapat terjadi jika tidak ada 

kesamaan makna diantara komunikator dan komunikan. Hakikat komunikasi 

adalah proses pernyataan isi pikiran atau isi perasaan seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan medium bahasa. Komunikasi berati juga penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan. Pesan tersebut terdiri dari aspek isi pesan 

dan lambang atau simbol. Isi pesan dimediasi oleh pikiran atau perasaan dan 

lambang akan dimediasi oleh bahasa. 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perilaku komunikasi 

meliputi komunikasi verbal dan nonverbal. Perilaku komunikasi merupakan upaya 
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dan tindakan seseorang dalam berkomunikasi, baik itu secara verbal maupun 

nonverbal. Perilaku komunikasi mencakup upaya yang sengaja dilakukan oleh 

komunikator dan bisa diterima oleh komunikan. Simbol atau pesan verbal adalah 

semua simbol yang dikomunikasikan menggunakan kata-kata. Untuk 

mengkomunikasikan simbol tersebut, maka komunikator menggunakan bahasa 

sebagai seperangkat simbol yang digunakan untuk membuat simbol-simbol 

tersebut dipahami oleh suatu komunitas (komunikan). Sedangkan komunikasi 

nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan isyarat yang bukan kata-kata. 

Dengan demikian perilaku komunikasi yang penulis maksudkan dalam penelitian 

ini adalah upaya komunikasi yang dilakukan oleh pengunjung kedai Kopi Bertopi 

Solo, baik itu verbal maupun nonverbal. 

 

 

3. Motivasi Konsumen 

Konsumen saat memutuskan untuk menggunakan suatu barang ataupun jasa 

akan selalu berdasarkan suatu alasan tertentu. Dalam kata lain, ada motivasi yang 

menjadi latar belakang konsumen untuk melakukan suatu kegiatan konsumsi. 

Motivasi meliputi beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik, kebutuhan ini 

timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa dan haus. 

Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu kebutuhan yang 

timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan 

harga diri atau kebutuhan diterima oleh kelompok sosial tertentu (Setiadi dalam 

Prima, 2015:11). 

Keberadaan motivasi mengacu pada adanya kebutuhan sehingga perilaku 

yang bermotivasi diawali dengan pengenalan kebutuhan. Kebutuhan yang 

dirasakan akan memicu seorang individu untuk berperilaku yang sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan tertentu (Bayton dalam Sudaryana, 2014:457). Kebutuhan-

kebutuhan tertentu tersebut akan diekspresikan dalam perilaku konsumsi 

konsumen yang sudah ditentukan melalui motivasi pada tiap-tiap konsumen 
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(Sudaryana, 2014:457). Menurut Zaltman dan Wallendorf (dalam Sunyoto 

2014:12), motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Motivasi Kognitif 

(Cognitive Motives) dan Motivasi Afektif (Affective Motives). 

 

 

4. Teori Interaksi Simbolik 

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah 

sebuah interaksi yang menggunakan simbol-simbol. Mereke cenderung 

menggunakan simbol-simbol yang dapat mereprentasikan makna dari pesan yang 

dikomunikasikan. Secara umum, teori interaksi simbolik memiliki tiga premis. 

Pertama, seorang individu mendapat respon dari suatu situasi simbolik termasuk 

objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan media-media 

yang terdapat pada lingkungan dimana penyampaian simbol itu terjadi. Kedua, 

makna adalah suatu produk interaksi sosial, karene makna adalah sesuatu yang 

sudah disepakati bersama. Dalam menyepakati makna, bahasa adalah media 

utamanya. Kesepakatan bersama dapat terjadi karena manusia mampu memaknai 

sesuatu yang tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga dapat memaknai suatu 

gagasan yang bersifat abstrak. Terkahir adalah perubahan makna yang sudah 

diinterpretasikan sebelumnya. Makna dapat berubah seiring dengan perubahan 

situasi dan kondisi dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. 

Dalam karya Mead, yang berjudul Mind,Self, and Society. Ada tiga konsep yg 

dikenal oleh Mead, tiga konsep tersebut saling terkait sata samu lain proses 

penyusunan teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh mead. Ketiga konsep 

tersebut adalah Mind, Self, dan Society. West dan Turner pun menjelaskan lebih 

lanjut mengenai ketiga konsep inti dari teori interaksi simbolik, yaitu, mind, self, 

dan society (2017:104). 

Mind atau pikiran merupakan asumsi yang tidak akan tanpa adanya 2 asumsi 

lain, yaitu konsep diri, dan masyarakat. sebagaimana kita ketahui bahwa otak 

merupakan organ fisik yang mempengaruhi perilaku setiap individu, pikiran 
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sendiri merupakan sesuatu yang ada pada otak seorang individu, akan tetapi, 

pikiran bukanlah merupakan suatu hal, tetapi sesuatu perilaku yang ada di otak 

seorang individu. Pikiran didefiniskan sebagai semua tindakan simbolis dari 

seorang individu terhadap dirinya. Tindakan terhadap diri sendiri berarti bahwa 

seorang individu berarti bahwa ia menghasilkan suatu pikiran atau tindakan untuk 

dirinya sendiri. Tetapi, mengingat bahwa pikiran dari seorang individu itu 

dipengaruhi dengan masyarakat, maka memungkinkan seorang individu tersebut 

untuk membagikan pikiran atau perilaku yang ia miliki kepada individu lainnya 

(Mark, 2015). 

Mind juga merupakan kemampaun seorang individu untuk menggunakan 

simbol-simbol ia dapatkan dari masyarakat yang memiliki makna sosial. Mead 

mengatakan bahwa untuk mengembangkan pikirannya, seorang individu harus 

dapat melakukan interaksi sosial. Dalam hal interaksi bahasa merupakan hal yang 

penting, karena bahasa menjadi medium interaksi yang dilakukan oleh individu 

satu dengan individu lainnya. 

Self atau definisi diri adalah kemampuan seseorang untuk merefleksikan 

dirinya dari perspektif orang lain. Secara mudah, yang dimaksud definisi diri 

adalah ketika seorang individu membayangkan bagaimana dirinya oleh orang lain. 

Hal tersebut disebut mead dengan istilah “cermin diri”. Pikiran Mead mengenai 

cermin diri mengimplikasikan kekuasaan label terhadap diri dan perilaku seorang 

individu. Ia menjelaskan bahwa pemberian label adalah hal yang merujuk pada 

harapan-harapan orang lain yang dapat mempengaruhi perilaku dari seorang 

individu. 

Karena hal itu, seorang individu dapat berpikir tentang siapa individu lain itu 

sebagai dirinya dengan cara mengadopsi persepsi orang lain terhadap dirinya. Hal 

ini merupakan sebuah hasil dari proses interaksi sosial yang terus mempengaruhi 

pikiran dan persepsi dari seorang individu. Konsep diri dan lingkungan sosial 

adalah dua hal yang terkait, masing-masing mempengaruhi satu sama lain, dan 

masing-masing dapat berubah seiring berjalannya waktu (Mark, 2015). 
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Mead menjelaskan bahwa melalui bahwa melalui asumsi konsep diri 

orang dapat menjadi subjek maupun objek pada dirinya sendiri. Sebagai 

subjek, seorang individu melakukan suatu tindakan, sedangkan menjadi objek 

seorang individu mengamati bagaimana ia bertindak. Mean menyebut subjek 

sebagai “I” dan objek sebagai “me”. I bersifat spontan, impulsif dan kreatif, 

sedangkan me bersifar reflektif dan peka secara sosial. 

Society atau masyarakat adalah suatu jejaring hubungan sosial yang 

diciptakan oleh manusia. Seorang individu terlibat secara aktif dan sukarela 

terlibat dalam interaksi dengan masyarakat melalui perilaku yang mereka 

tunjukkan. Jadi, masyarakat menggambarkan keterhubungan antara perilaku-

perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-individu yang terdapat di dalam 

masyarakat. Pada dasarnya memang masyarakat sudah lebih ada ketimbang 

individu, akan tetapi masyarakat itu sendiri diciptakan oleh individu, dengan 

melakukan tindakan perilaku yang sejalan dengan individu lainnya di dalam 

masyarakat. (West & Turner, 2017:107). 

Menurut mead,  ada dua bagian penting dalam mempengaruhi pikiran 

dan perilaku dari seorang individu. Pertama, orang lain secara khusus 

(particural other), yaitu orang lain yang tergolong dalam keluarga, teman, dan 

partner di tempat kerja. Kedua, orang lain secara umum (generalized other) 

yaitu merujuk pada cara pandang dari sebuah kelompok sosial atau budaya 

sebagai suatu keseluruhan. Orang lain secara umum memberi andil dalam 

menyediakan informasi mengenai peranan, aturan, dan sikap yang disepakati 

bersama oleh suatu komunitas masyarakat. 

 

 

Metodologi Penelitian 

Untuk meneliti permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Permasalahan yang akan penulis teliti saat ini cocok dengan 
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karakteristik metode ini secara umum. Seperti, fleksibelitas, alamiah, induktif, 

deskriptif, berfokus pada proses, dan pengertian yang mendalam. Metode ini juga 

bertujuan untuk dapat melihat suatu gejala, fakta,  atau realita secara keseluruhan, 

tidak melihatnya dengan terpisah (Raco, 2010). Penelitian deskriptif (descriptive 

reasearch), yang biasa disebut juga penelitian taksonomik (taksonomic research) 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atua 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan objek yang diteliti (Ernayanti Lubis, 2016). 

Secara umum, ada dua jenis data yang akan penulis kumpulkan dalam 

penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

penulis kumpulkan langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini adalah hasil 

wawancara mendalam dengan 8 pengunjung dari kedai Kopi Bertopi serta dengan 1 

orang informan yang berasal dari pihak Kedai Kopi Bertopi itu sendiri, lalu observasi 

pribadi penulis di lokasi penelitian. Lalu ada data sekunder, data sekunder adalah data 

pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang relevan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah observasi dan in depth 

interview. 

Data yang sudah didapatkan nantinya akan dianalisa menggunakan teknik 

analisa interaktif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Pawito, 2008:104) teknik 

analisa interaktif terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Data-data yang telah dikumpulkan tersebut nantinya akan di validasi, guna 

memastikan data tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Teknik validitas data 

merupakan upaya penulis dalam menunjukkan bahwa data yang penulis temukan 

adalah valid agar penggunaan data-data tersebut dapat memberikan hasil yang positif 

pada hasil penelitian. Validitas merupakan tolak ukur sejauh mana data yang 

didapatkan secara akurat. Data yang ditemukan harus valid guna menunjukkan bahwa 

data yang telah dikumpulkan dapat mewakili realitas yang diteliti (Pawito, 2008:97) 

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. 
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Sajian & Analisis Data 

1. Motif Pengunjung Memilih Kedai Kopi Bertopi 

Motif kesesuaian adalah motif konsumen yang senantiasa 

memperhatikan kesesuaian antara barang yang ditawarkan oleh pasar dengan 

situasi dan kondisi terkini yang ideal dari sudut pandang konsumen tersebut. 

Jika menurut konsumen kesesuaian dari barang tersebut terhadap situasi dirasa 

kurang, maka konsumen akan cenderung mencari barang maupun jasa yang 

lebih dirasa cocok dengan siatuasi yang diharapkan olehnya dan tentu saja 

dapat memenuhi kebutuhannya. 

Pada kasus ini informan Delle mengatakan bahwa kesesuain yang ia 

rasakan adalah ketika porsi dan rasa dari sajian kopi yang dihadirkan dapat 

bersaing dengan kedai-kedai kopi lain. Selain itu harga yang ditawarkan juga 

sesuai menurut informan Delle. Sehingga kesesuain antara harga dengan apa 

yang didapatkan oleh informan Delle menjadi salah satu motif ia berkunjung 

ke Kedai Kopi Bertopi. Kesesuaian yang diberikan oleh Kedai Kopi Bertopi 

menjadi salah satu alasan informan Delle untuk kembali berkunjung ke Kedai 

Kopi Bertopi, karena memang kesesuaian antara harga dan apa yang 

didapatkan oleh konsumen itu sendiri dapat menjadi alasan tersendiri bagi 

konsumen untuk memutuskan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan 

di pasar. 

Motif pencarian ini mengatakan bahwa, konsumen secara alamiah 

mempunyai perasaan ingin tahu dan mencoba untuk mendapatkan sesuatu 

yang baru dalam pemenuhan kebutuhannya. Membawa seseorang untuk 

mencoba produk dan jasa yang ditawarkan di pasar. 

Temuan pada informan Dadan ialah salah satu temuan motif yang 

dapat digolongkan pada motif kognitif pencarian, ia memberikan jawaban 

bagi alasan kenapa ia berkunjung ke Kedai Kopi Bertopi sesuai dengan studi 
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pustaka motif kognitif tentang pencarian. Dengan mengunjungi Kedai Kopi 

Bertopi, informan Dadan ingin mengetahui tentang bagaimana sajian kopi 

yang ditawarkan oleh kedai kopi ini. Selain itu, informan dadan juga 

memanfaatkan kehadiran orang yang dikenal untuk memberikan informasi 

mengenai komposisi dari sajian-sajian kopi yang dihadirkan di Kedai Kopi 

bertopi 

Motif afektif mengurangi ketegangan adalah salah satu motivasi yang 

membuat konsumen melakukan kegiatan konsumsi. Konsumen sering 

dihadapkan dengan tekanan saat menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga 

konsumen melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya 

dalam mengurangi ketegangan. Motif ini sendiri memang paling banyak 

penulis temukan, bahkan melalui observasi, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa memang banyak pengunjung yang mengurangi ketegangan dengan 

berkunjung ke Kedai Kopi Bertopi, dan telah terkonfirmasi dengan 

wawancara penulis dengan beberapa informan. 

Informan Delle menjadikan kunjungannya ke Kedai Kopi Bertopi 

untuk melakukan kegiatan produktifnya seperti mengerjakan tugas kampus, 

akan tetapi disamping itu, sebenarnya alasan informan Delle memilih Kedai 

Kopi Bertopi juga untuk mengurangi ketegangan yang bersumber dari 

aktifitas produktif ia saat mengerjakan tugas. Sehingga kunjungan informan 

ke Kedai Kopi Bertopi dapat dikatakan sebagai kunjungan yang didasarkan 

pada motif untuk mengurangi ketegangan dalam diri informan Delle, dalam 

kata lain refreshing diri. Informan Delle memanfaatkan interaksi sosial yang 

ia lakukan saat berkunjung ke Kedai Kopi Bertopi sebagai media untuk 

melakukan refreshing terhadap dirinya. 

Definisi dari motif keanggotaan sendiri adalah motif yang merupakan 

motif dasar untuk berhubungan sosial dengan orang lain maupun suatu 

kelompok sosial. Konsumen menganggap dengan melakukan suatu kegiatan 
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konsumsi tertentu dapat membuat ia berinteraksi dengan orang lain maupun 

menjadi anggota dari suatu kelompok sosial tertentu. 

Adapun informan dadan berkunjung ke Kedai Kopi Bertopi dengan 

alasan yang sedikit berbeda. Informan Dadan, memiliki motif afektif 

keanggotaan.  Dimana ia berkunjung ke Kedai Kopi Bertopi untuk dapat 

berinteraksi, ataupun melakukan kontak sosial dengan suatu kelompok 

tertentu. Dimana definisi dari motif keanggotaan sendiri adalah motif yang 

merupakan motif dasar untuk berhubungan sosial dengan orang lain maupun 

suatu kelompok sosial. Konsumen menganggap dengan melakukan suatu 

kegiatan konsumsi tertentu dapat membuat ia berinteraksi dengan orang lain 

maupun menjadi anggota dari suatu kelompok sosial tertentu. Sesuai juga 

dengan definisi motivasi yang utarakan oleh Setiadi (dalam Prima, 2015:11) 

bahwa motivasi meliputi beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik, 

kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, 

rasa dan haus. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu 

kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan 

untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima oleh kelompok 

sosial tertentu. 

 

 

2. Pertukaran Makna Simbol di Kedai Kopi 

Teori interaksi simbolik mengatakan bahwa kehidupan sosial pada 

dasarnya adalah sebuah interaksi yang menggunakan simbol-simbol. Mereka 

cenderung menggunakan simbol-simbol yang dapat mereprentasikan makna 

dari pesan yang dikomunikasikan. 

pikiran atau mind, Jika kita meninjau temuan yang penulis dapatkan, 

baik itu melalui tahapan observasi maupun tahapan wawancara, maka temuan-

temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori interaksi simbolik. Teori 
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interaksi simbolik sendiri memiliki tiga asumsi utama, pada temuan ini, 

penulis akan membahasan temuan tersebut dengan asumsi mind atau pikiran. 

Mead (dalam West & Turner,2017), sebagai pencetus dari tiga asumsi 

dalam teori interaksi simbolik mendifinisikan mind atau pikiran sebagai 

kemampaun seorang individu untuk menggunakan simbol-simbol yang 

memiliki makna sosial. Dan Mead menambahkan bahwa seorang individu 

harus berinteraksi dengan individu lainnya untuk mengembangkan 

pengetahuan dari pikirannya, termasuk dalam hal bahasa. Bahasa atau sistem 

bersama yang berupa simbol verbal maupun non verbal ditujukan untuk 

mengungkapkan pikiran atau perasaan yang hendak disampaikan oleh 

komunikan. Bahasa sendiri bergantung pada apa yang disebut Mead sebagai 

simbol signifikan, yaitu simbol-simbol yang membangkitkan dasarnya makna 

yang sama bagi banyak orang. 

Dalam temuan yang peneliti dapatkan dari tahapan observasi maupun 

wawancara. Dapat kita ketahui bahwa pengunjung di Kedai Kopi bertopi 

berkomunikasi menggunakan bahwa Jawa, ataupun bahasa indonesia ala 

Jakarta. Berdasarkan teori interaksi simbolik, perbedaan ataupun penyesuaian 

dalam segi bahasa memang lumrah terjadi dianatara individu-individu yang 

sedang berinteraksi di suatu lingkungan, dalam hal ini interaksi yang terjadi 

diantara pengunjung di Kedai Kopi Bertopi. Karena asal-usul bahasa itu 

sendiri adalah interaksi, maka sudah wajarnya terdapat perbedaan diantara 

individu-individu yang sedang berinteraksi. Karena memang mereka berasal 

dari lingkungan yang berbeda-beda, jadi proses belajar mereka terhadap 

bahasa pun juga berbeda. 

Self, Temuan tentang bagaimana pakaian merupakan sebuah media 

untuk menyampaikan pesan dalam bentuk non verbal oleh pengunjung Kedai 

Kopi bertopi juga dapat penulis analisa dengan menggunakan teori interaksi 

simbolik. Dalam teori interaksi simbolik, Menurut teori interaksi simbolik, 

kehidupan sosial pada dasarnya adalah sebuah interaksi yang menggunakan 
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simbol-simbol. Mereke cenderung menggunakan simbol-simbol yang dapat 

mereprentasikan makna dari pesan yang dikomunikasikan.  

Simbol-simbol yang dimaksud pada teori di atas pada hal ini dapat 

berupa pakaian yang dikenakan oleh pengunjung Kedai Kopi Bertopi. Gaya 

berpakaian yang digunakan, memiliki makna yang memang telah disepakati 

bersama oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat di lingkungan pengunjung 

kedai Kopi Bertopi. Seperti pakaian yang agak “laki” yang digunakan oleh 

informan Delle memiliki makna yang garang apabila dikenakan oleh seorang 

wanita. Lalu ada informan Dadan yang menggunakan pakaian yang memiliki 

pemaknaan kalem, elegan, dan gentleman di mata masyarakat. lalu juga 

informan Nadim yang menggunakan kaos dengan nuan motor untuk 

memberikan kesan anak motor bagi dirinya kepada pengunjung lain yang ada 

di Kedai Kopi Bertopi. 

Society, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh informan Ferre, 

sebenarnya ada dua hal yang mendasari pilihannya untuk memilih kedai kopi 

sebagai bahan yang akan dijadikan konten. Satu, ketersediaan penye konten 

yang membahas masalah kopi di Kota Solo. Dua, karena memang aktifitas 

mengunjungi kedai kopi menjadi salah satu trend dan gaya hidup yang sangat 

berkembang saat ini, terutama di kalangan anak muda, dan yang terakhir 

adalah, suasana dan desain interior kedai kopi yang rata-rata memang menarik 

jika dijadikan sebagai sebuah obyek foto. 

Penulis menyadari, bahwa memang alasan-alasan yang diungkapkan 

oleh informan Ferre tersebut tentu saja merupakan hasil dari sebuah 

perubahan yang terjadi di masyarakat. hal itu juga tentu saja merupakan 

pengaruh dari interaksi yang dilakukan oleh informan Ferre dengan 

masyarakat. oleh sebab itu, maka penulis akan menganalisa temuan ini dengan 

satu asumsi dari teori interaksi simbolik, yaitu asumsi society atau 

masyarakat. 
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Mead mendifiniskan society atau masyarakat adalah suatu jejaring 

hubungan sosial yang diciptakan oleh manusia. Seorang individu terlibat 

secara aktif dan sukarela terlibat dalam interaksi dengan masyarakat melalui 

perilaku yang mereka tunjukkan. Jadi, masyarakat menggambarkan 

keterhubungan antara perilaku-perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-

individu yang terdapat di dalam masyarakat. Pada dasarnya memang 

masyarakat sudah lebih ada ketimbang individu, akan tetapi masyarakat itu 

sendiri diciptakan oleh individu, dengan melakukan tindakan perilaku yang 

sejalan dengan individu lainnya di dalam masyarakat (dalam West & 

Turner,2012). 

 

 

Kesimpulan 

Telah kita ketahui bersama, bahwa memang sebuah kedai kopi merupakan 

ruang publik yang mempertemukan banyak individu di suatu tempat. Pada ruang 

publik seperti, sudah sewajarnya terjadi sebuah interaksi yang melibatkan suatu 

proses komunikasi tertentu. 

Melalui hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa, perilaku komunikasi yang terjadi di Kedai Kopi Bertopi 

adalah bentuk komunikasi verbal maupun non verbal. Bentuk komunikasi verbal 

yang terjadi tentu saja ketika pengunjung melakukan percakapan menggunakan 

bahasa ataupun istilah-istilah tertentu kepada lawan bicaranya. Sedangkan 

komunikasi non verbal yang terjadi di Kedai Kopi Bertopi sendiri dapat berupa gaya 

berpakaian, gerak mata, sampai pemilihan warna interior dan bunyi musik pada 

interior kedai yang dilakukan oleh pihak dari Kedai Kopi Bertopi. Hal tersebut 

merupakan perilaku-perilaku komunikasi yang memang penulis temukan selama 

proses penelitian. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, terjadi pertukaran simbol yang 

memiliki makna tersendiri pada perilaku komunikasi di Kedai Kopi Bertopi. Yang 
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membuat tiga asumsi Mead pada teori interaksi simbolik, yaitu mind, self, dan society 

dapat dibuktikan pada hasil penelitian penulis. 

Berbagai perilaku komunikasi yang dilakukan setiap individu di Kedai Kopi 

Bertopi merupakan hasil dari sebuah pemikiran dari seorang individu, pemikiran yang 

didapatkan melalui interaksinya dengan individu lain, hal tersebut menjelaskan 

asumsi mind. Sedangkan pada sumsi self, seorang individu melihat dirinya 

berdasarkan apa yang ia bayangkan ketika ia melihat orang lain, sehingga membuat ia 

melakukan suatu perilaku yang membuat ia dapat mendapatkan suatu penailain 

terhadap dirinya dari orang lain, sehingga terjadi perilaku-perilaku komunikasi 

menggunakan kode non verbal seperti artifaktual agar mendapatkan penilain atas 

dirinya dari orang lain. 

Society sendiri pada dasarnya merupakan masyarakat itu sendiri, dimana 

sesuatu yang disepakati bersama dalam sebuah masyarakat merupakan sebuah hasil 

dari interaksi-interaksi dari setiap individu pada masyarakat itu sendiri. Seperti 

penggunaan suatu bahasa atau istilah yang merupakan simbol signifikan dalam 

perilaku komunikasi, lalu aktifitas ngopi yang sedang populer, lalu penggunaan 

pakaian dengan desain, atau warna yang memiliki tertentu merupakan sebuah hasil 

dari masyarakat itu sendiri yang tentu saja juga dipahami dan disepakati bersama. 
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