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Abstract 

This research was motivated by the increasing of Twitter users from 134 million to 

166 million users and now the number is getting stabilize. Besides that, twitter also 

be one of the most believable social media as a means of handling mental health, 

especially the preventing of self-harm and suicide.  

This encourages the author to know the extent of correlation between motivation 

accessing mindfulness information with usage patterns on @AdjieSanPutro’s 

Twitter account, the correlation between media usage patterns with the satisfaction 

of accessing mindfulness on @AdjieSanPutro’s Twitter account, the correlation 

between motivation to access mindfulness information with the satisfaction after 

accessing that on @AdjieSanPutro's Twitter account, and the correlation between 

motivation, satisfaction, and usage patterns in accessing mindfulness information 

on @AdjieSanPutro's Twitter account.  

This correlational research was conducted on @AdjieSanPutro's followers on the 

Twitter using a survey method through a questionnaire. A total of 100 respondents 

have been determined for this research. The author used Uses and Gratification 

theory and was proven by hypothesis testing using the Kendall Rank Partial 

Correlation formula in SPSS 26. The results showed that all of hypotheses was 

proved to have a significant correlation as evidenced by the positive correlation 

coefficient value and count was higher than ttable with 95% of significance level. 

Keywords: Correlational Research, Uses and Gratification, Motivation, 

Satisfaction, Twitter. 
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Pendahuluan 

New media atau media baru hadir beriringan dengan munculnya internet 

sekitar era 1960-80an. Banyak kalangan yang mendefinisikan new media sebagai 

media yang memanfaatkan teknologi digital atau internet. Adanya new media 

membuat khalayak mau tidak mau harus mengikuti perkembangannya karena new 

media sudah dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari.  

Salah satu yang termasuk dalam new media yaitu social media seperti 

Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, dan Tinder. Berdasarkan data 

dari wearesocial.com, pada Januari tahun 2019 tercatat 45% dari total penduduk 

Indonesia aktif menggunakan media sosial. Dari beberapa media sosial yang 

digunakan penduduk Indonesia, Youtube, Facebook, Instagram, dan Twitter masih 

menduduki peringkat atas hingga awal tahun 2020 ini. 

Twitter merupakan media sosial yang masih digemari di Indonesia hingga 

saat ini. Twitter adalah salah satu jejaring sosial tidak berbayar yang 

memungkinkan penggunanya dapat berbagi informasi. Sepanjang tahun 2018, 

pengguna harian Twitter di Indonesia meningkat pesat dan terus bertambah. 

Indonesia juga menduduki peringkat kelima terbesar pengguna Twitter di bawah 

Inggris dan negara besar lainnya. Dilansir dari tek.id, perusahaan Twitter 

mengungkapkan bahwa terdapat lonjakan penggunaan aktif harian dari 134 juta 

menjadi 166 juta pengguna. Selain itu pengguna Twitter juga sudah mulai stabil. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya media sosial, termasuk Twitter, 

telah mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi, membagikan gagasan atau ide 

dan bertukar informasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yonghwan Kim, 

Youngju Kim, Yuan Wang dan Na Yeon Lee yang berjudul “Uses and 

Gratifications, Journalists’ Twitter Use and Relational Satisfaction with The 

Public” mengungkapkan bahwa jurnalis di Korea Selatan memanfaatkan Twitter 

sebagai sumber informasi. Menurut Mollett et al (2011, hal. 1) ribuan akademisi 

dan peneliti di semua praktisi telah menggunakan Twitter setiap harinya (Maclean, 

Jones, Levy, & Hunter, 2012, hal. 1). Hal tersebut membuktikan bahwa Twitter 

telah menjadi sumber informasi baru.  
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Pada Desember 2019, Twitter mulai bekerjasama dengan Into The Light 

Indonesia untuk pencegahan melukai diri sendiri dan bunuh diri (Ahmad, 2020). 

Twitter dan Into The Light meluncurukan notifikasi yang memungkinkan 

penggunanya mendapatkan informasi atau akses ke sumber daya kesehatan mental. 

Sistemnya yaitu apabila pengguna Twitter mencari istilah yang berhubungan 

dengan melukai diri sendiri atau bunuh diri maka Twitter akan memberikan 

notifikasi dalam bahasa Indonesia yang mengingatkan pengguna bahwa selalu 

tersedia bantuan untuk mereka yang sedang membutuhkan. 

Twitter dipercaya menjadi salah satu media sosial sebagai sarana dalam 

menangani masalah kesehatan mental. Hal tersebut dikarenakan Twitter memiliki 

formulir pelaporan khusus untuk orang-orang yang mengancam bunuh diri atau 

mencelakai diri sendiri serta Twitter memiliki tim khusus yang meninjau laporan 

tersebut (Yudhawiranata & Ang, 2019). Selain itu pada Pusat Bantuan Twitter juga 

menyediakan informasi yang ditujukan untuk pengguna maupun seseorang yang 

ingin membantu orang lain yang memiliki pikiran untuk bunuh diri atau mencelakai 

diri sendiri. 

Aksi pencegahan melukai dan bunuh diri yang digagas oleh Twitter dan Into 

The Light secara tidak langsung dibantu oleh praktisi-praktisi di bidang kesehatan 

mental yang menggunakan Twitter sebagai salah satu media untuk membagikan 

informasi terkait. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi dimana individu 

terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat 

secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya 

khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan 

ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan 

stress (Putri, Wibhawa, & Gutama, 2015, hal. 1). Kesehatan mental sama 

pentingnya dengan kesehatan fisik. Apabila kesehatan mental terganggu, maka 

dapat menyebabkan terganggunya kesehatan fisik, begitu pula sebaliknya. 

Akun Twitter @AdjieSanPutro adalah salah satu dari beberapa praktisi yang 

membagikan informasi mengenai kesehatan mental khususnya mengenai 

mindfulness. Pemilik akun tersebut bernama Adji Santosoputro. Ia adalah salah satu 

lulusan cumlaude Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang saat ini sering 



4 
 

mendapat julukan sebagai “tukang bikin tenang”. Adjie Santosoputro adalah 

seorang praktisi mindfulness yang cukup terkenal, ia pernah diundang untuk 

bertemu dan mendengarkan pesan secara langsung perihal pengembangan mental 

manusia Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. 

Mindfulness adalah cara yang sederhana untuk melatih diri agar sadar 

penuh, hadir utuh disini dan saat ini, sehingga dapat lebih menyadari kehidupan 

yang terjadi setiap saat (Silarus, 2015, hal. 49). Menurut Germen.Siegel, dan Fulton 

(2005) dalam Mindfulnesia.id menyebutkan bahwa mindfulness adalah kondisi 

dimana kita sadar pada saat ini dengan penuh penerimaan. 

Dalam akun Twitternya, @AdjieSanPutro, ia sering membagikan hal-hal 

yang berkaitan dengan kesehatan mental khususnya mengenai emotional healing 

dan mindfulness. Selain itu, akun @AdjieSanPutro juga sering melakukan diskusi 

mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan mental, membagikan 

tips and trick tentang melakukan emotional healing, dan berinteraksi dengan 

followersnya. Adanya akun twitter @AdjieSanPutro menjadi salah satu contoh 

bahwa media sosial, khususnya Twitter, sangat membantu masyarakat untuk 

berinteraksi, berbagi dan mencari informasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis ingin 

mengetahui hubungan antara motif dan pola penggunaan terhadap tingkat kepuasan 

dalam mengakses informasi mengenai mindfulness pada akun Twitter 

@AdjieSanPutro di kalangan followers. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi mengakses 

informasi mengenai mindfulness dengan pola penggunaan dalam 

mengakses informasi mengenai mindfulness pada akun twitter 

@AdjieSanPutro di kalangan followers? 

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pola penggunaan dalam 

mengakses informasi mengenai mindfulness dengan kepuasan dalam 
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mengakses informasi mengenai mindfulness pada akun twitter 

@AdjieSanPutro di kalangan followers? 

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi mengakses 

informasi mengenai mindfulness dengan kepuasan dalam mengakses 

informasi mengenai mindfulness pada akun twitter @AdjieSanPutro di 

kalangan followers? 

4. Apakah terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi mengakses informasi mengenai mindfulness dan pola penggunaan 

dalam mengakses informasi mengenai mindfulness dengan tingkat 

kepuasan dalam mengakses informasi mengenai mindfulness pada akun 

twitter @AdjieSanPutro di kalangan followers? 

Kerangka Teori 

1. Media Sosial 

Salah satu bagian dari new media adalah social media atau media 

sosial. Menurut Nasrullah (2015) dalam Setiadi (2016), media sosial adalah 

medium di internet yang memungkinkan penggunanya dapat 

mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lain sehingga dapat membentuk ikatan 

sosial secara virtual. 

Meike dan Young dalam Nasrullah (2015) menganggap media sosial 

sebagai sebuah konvergensi antara komunikasi personal yang berarti adanya 

tindakan saling berbagi diantara individu (to ve share one-to-one) dan media 

publik kepada siapa saja tanpa ada syarat khusus (Setiadi, 2016, hal. 2). 

Menurut Kaplan dan Haenlein (2010) media sosial memiliki beberapa 

ciri-ciri, yaitu: 

1) Pesan disampaikan untuk orang banyak. 

2) Dibandingkan dengan media lain, pesan media sosial disampaikan 

cenderung lebih cepat. 

3) Waktu interaksi ditentukan oleh penerima pesan. 
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4) Tidak adanya gatekeeper sehingga pesan dapat disampaikan dengan 

bebas. 

2. Uses and Gratification Theory 

Teori uses and gratification adalah teori yang mengeksplorasi 

bagaimana, motif apa, dan kepuasan apa yang diterima audiens dalam 

menggunakan media. Teori ini fokus membahas konsumen atau anggota 

audiens daripada pesannya. Teori yang pertama kali dikemukakan oleh 

Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Guveritch ini menganggap bahwa 

audiens aktif dan diarahkan oleh tujuan (Littlejohn & Foss, 2009, hal. 427). 

Khalayak dianggap aktif dalam menggunakan media untuk memenuhi 

kebutuhannya, seperti kebutuhan akan pengetahuan, integrasi dan interaksi 

sosial, dan hiburan dan relaksasi.  

Menurut Katz, Blumler, dan Guveritch (1976) dalam Rakhmat 

(2018), teori uses and gratification meneliti tentang asal mula kebutuhan 

dilihat secara psikologis dan sosial, kemudian menimbulkan harapan 

tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain yang membawa pada 

pola terpaan media yang akhirnya menimbulkan pemenuhan kebutuhan. 

Bagan II.2 

Model Uses and Gratification 

 

Sumber : (Rakhmat, Psikologi Komunikasi, 2001, hal. 65) 

Bagan diatas adalah model uses and gratification yang dikemukakan 

oleh Katz, Blumler dan Guveritch. Dalam anteseden terdiri dari variabel 

individu (data demografis seperti usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor 
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psikoogis) dan variabel lingkungan (organisasi, sistem sosial, dan struktur 

sosial). 

Inti dari teori uses and gratification adalah khalayak pada dasarnya 

menggunkan media massa didukung dengan motif-motif tertentu. Apabila 

motif tersebut dapat dipenuhi maka kebutuhan khalayak juga akan 

terpenuhi, sehingga media tersebut dapat dikatakan sebagai media yang 

efektif (Kriyantono, 2006). 

3. Motif Penggunaan Media 

Menurut Winkel (1996) dalam Khodijah (2006), motif adalah daya 

penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Motif juga dapat didefinisikan sebagai 

keinginan, kebutuhan, dan dorongan.  

McQuail dan kawan-kawan (1972) menjelaskan motif-motif 

menggunakan media dalam empat orientasi, yaitu: 

1) Informasi. Motif untuk mencari informasi, baik tentang 

lingkungan terdekat atau bahkan dunia. 

2) Identitas pribadi. Motif untuk mencari sesuatu yang dapat 

menunjang nilai-nilai pribadi dan model perilaku. 

3) Integrasi dan interaksi sosial. Motif untuk berhubungan dengan 

orang lain sehingga dapat menjalankan peran sosial. 

4) Hiburan. Motif untuk melepaskan tekanan, masalah,dan emosi 

sehingga dapat memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis. 

Jika dilihat dari penjelasan McQuail dan kawan-kawan, maka sudah 

sangat jelas bahwa seseorang menggunakan media didorong oleh motif-

motif tertentu. Ada berbagai kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh media 

massa yang juga dapat dipuaskan oleh sumber-sumber lainnya pada saat 

yang sama (Rakhmat, Psikologi Komunikasi, 2007, hal. 207). 

4. Pola Penggunaan Media 

Penggunaan berasal dari kata “guna” yang menurut Poerwadarminta 

(1976) dalam Imran (2013) berarti sebuah manfaat atau suatu perbuatan 
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yang menunjukkan seseorang sebagai anggota masyarakat memanfaatkan 

sesuatu hal untuk kepentingan dirinya.  

Menurut teori uses and gratification, penggunaan media oleh 

individu dilandasi oleh kebutuhan seseorang yang dipengaruhi oleh 

lingkungan sosialnya (Imran, 2013, hal. 2). 

Katz, Gurevitch dan Haas mendefinisikan penggunaan media 

mencakup tiga hal, yaitu isi media, jenis media, dan terpaan media dan 

situasinya. Namun penjelasan tersebut dikemukakan jauh sebelum era 

komunikasi telah berkembang seperti saat ini. 

Rosengreen (1971) dalam Imran (2013) berpendapat bawah 

penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam 

menggunakan media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan hubungan-

hubungan antara individu konsumen media denga nisi media yang 

dikonsumsi atau secara keseluruhan. 

5. Kepuasan Penggunaan Media 

Menurut James P. Chaplin kepuasan adalah perasaan senang dan 

sejahtera yang disebabkan oleh tercapainya tujuan atau sasaran seseorang 

(Chaplin, 1989, hal. 443). Sedangkan menurut Rakhmat kepuasan adalah 

salah satu efek dari penggunaan media atau sumber lainnya berupa 

pemenuhan kebutuhan seperti informasi, hiburan, ketenangan, hubungan 

sosial dan lain-lain (Rakhmat, Psikologi Komunikasi, 2007, hal. 207). 

McQuail dan kawan-kawan dalam McQuail (1987) menyampaikan 

kategori kepuasan berdasarkan empat motif penggunaan media, yaitu: 

1) Informasi : mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang 

berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat dan dunia, 

memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum, dan memperoleh 

rasa damai melalui penambahan pengetahuan. 

2) Identitas pribadi : menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, 

menemukan model perilaku, mengidentifikasi diri dengan nilai-

nilai lain (dalam media), dan meningkatkan pemahaman tentang 

diri sendiri. 
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3) Integrasi dan interaksi sosial : memperoleh pengetahuan tentang 

keadaan orang lain, menemukan bahan percakapan dan interaksi 

sosial, dan membantu menjalankan peran sosial. 

4) Hiburan : melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan, 

bersantai, penyaluran emosi, dan memperoleh kenikmatan jiwa 

dan estetis. 

Metodologi 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi kuantitatif. 

Jenis penelitian korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik kuesioner. 

Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden (Sugiyono, 

2019, hal. 199). Menggunakan teknik kuesioner sesuai dengan penelitian ini karena 

jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna media sosial Twitter dengan dua 

kriteria yang telah ditentukan, yaitu mengikuti akun Twitter @AdjieSanPutro dan 

pernah atau sering berinteraksi dengan akun Twitter @AdjieSanPutro. 

Akun Twitter @AdjieSanPutro memiliki jumlah followers sebanyak 160.400 

per 20 Juli 2020. Dalam menentukan sampel menggunakan nonprobability 

sampling dengan teknik purposive sampling. Sehingga sampel penelitian ini yaitu 

100 orang followers.  

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran 

(Dewi, 2018, hal. 2). Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner. 

Dalam menguji alat ukur validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi 

antara nilai keseluruhan yang diperoleh dari pertanyaan atau pernyataan dengan 

nilai keseluruhan yang diperoleh pada alat ukur tersebut. Metode yang digunakan 

dalam menguji validitas yaitu metode Person’s Product Moment. Apabila nilai 

rhitung > rtabel maka item pertanyaan dari kuesioner tersebut dinyatakan valid, begitu 

pula sebaliknya.  
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Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang (Dewi, 2018, hal. 3). Dalam menguji reliabilitas, rumus yang 

digunakan yaitu metode uji statistik Cronbach Alpha. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar 

variabel akan digunakan rumus korelasi Parsial Rank Kendall (τ), dengan rumus 

sebagai berikut: 

τxy.z = 
𝜏𝑥𝑦 − 𝜏𝑧𝑦 .𝜏𝑧𝑥

√(1 − 𝜏𝑧𝑦
2)(1 − 𝜏𝑧𝑥

2)
 

Selanjutnyaa untuk menentukan koefisien korelasi parsial tersebut 

signifikan atau tidak, maka akan dilakukan uji signifikasi koefisien korelasi parsial 

dengan rumus sebagai berikut: 

τxy.z = 
𝜏√𝑛−𝑘

√1−𝜏2
 

Apabila hasil menunjukkan thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

Sedangkan apabila hasil menunjukkan thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. 

Sajian Data 

1. Variabel Independen (Motivasi Menggunakan Media Sosial Twitter 

Dalam Mengakses Informasi Mindfulness Pada Akun 

@AdjieSanPutro) 

Tabel 1 

Motivasi mengakses informasi mindfulness pada akun Twitter 

@AdjieSanPutro 

Katergori Frekuensi Persentase 

Tinggi 28 27% 
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Sedang 50 51% 

Rendah 22 22% 

Total 100 100% 

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 1-16 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 28 responden (28%) memiliki 

motivasi kategori tinggi. Sementara itu 50 responden (50%) memiliki 

motivasi kategori sedang dan 22 responden (22%) memiliki motivasi yang 

rendah. 

2. Variabel Antara (Pola Penggunaan Media Sosial Twitter Dalam 

Mengakses Informasi Mindfulness Pada Akun @AdjieSanPutro) 

Tabel 2 

Pola penggunaan media sosial Twitter dalam mengakses informasi 

mindfulness pada akun Twitter @AdjieSanPutro  

Katergori Frekuensi Persentase 

Tinggi 4 4% 

Sedang 55 55% 

Rendah 41 415 

Total 100 100% 

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 17-18 

Pada tabel IV.14 menunjukkan bahwa 4 responden (4%) memiliki pola 

penggunaan media kategori tinggi. Sementara itu 55 responden (55%) 

memiliki pola penggunaan media kategori sedang dan 41 responden (41%) 

memiliki pola penggunaan media yang rendah. 
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3. Variabel Dependen (Kepuasan Menggunakan Media Sosial Twitter 

Dalam Mengakses Informasi Mindfulness Pada Akun 

@AdjieSanPutro) 

Tabel IV.19 

Kepuasan menggunakan media sosial Twitter dalam mengakses 

informasi mindfulness pada akun @AdjieSanPutro 

Katergori Frekuensi Persentase 

Tinggi 21 21% 

Sedang 58 58% 

Rendah 21 21% 

Total 100 100% 

Sumber : Diolah dari jawaban pertanyaan nomor 19-18 

Pada tabel IV.19 menunjukkan bahwa 21 responden (21%) memiliki 

kepuasan kategori rendah. Sementara itu setengah dari jumlah responden 

memiliki kepuasan kategori sedang yaitu 58 responden (58%) dan 21 

responden (21%) memiliki kepuasan yang tinggi. 

Analisis Data 

1. Hubungan Antara Motivasi Mengakses Informasi Mindfulness Dengan 

Pola Penggunaan Media Dalam Mengaskes Informasi Mindfulness 

Pada Akun Twitter @AdjieSanPutro 

Correlations 

 Motivasi_X PolaPenggunaan_Z 

Kendall's 

tau_b 

Motivasi_X Correlation 

Coefficient 

1.000 .435** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

PolaPenggunaan_

Z 

Correlation 

Coefficient 

.435** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara motivasi mengakses 

informasi mindfulness dengan pola penggunaan media dalam mengakses 

informasi mindfulness pada akun Twitter @AdjieSanPutro, diperoleh hasil 

koefisien korelasi (τ) sebesar 0,435 dengan probabilitas 0,000. Sehingga 

diperoleh nilai thitung sebesar 4,785. 

Kemudian nilai thitung sebesar 4,785 dikonsultasikan dengan ttabel 

dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = N-2, df = 100 – 2 = 98 

dengan taraf signifikansi 5%. Nilai df (98) tidak ada pada tabel dan terletak 

diantara batas nilai df (95) = 0,202 dan nilai df (100) = 0,195. Dengan 

demikian hasilnya yaitu 4,785 > 0,202 > 0,195. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi mengakses 

informasi mindfulness dengan pola penggunaan media dalam mengakses 

informasi mindfulness pada akun Twitter @AdjieSanPutro di kalangan 

followers. 

2. Hubungan Antara Pola Penggunaan Media Dalam Mengakses 

Informasi Mindfulness Dengan Tingkat Kepuasan Setelah Mengakses 

Informasi Mindfulness Pada Akun Twitter @AdjieSanPutro 

Correlations 

 PolaPenggunaan_Z Kepuasan_Y 

Kendall's 

tau_b 

PolaPenggunaan_

Z 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .348** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

Kepuasan_Y Correlation 

Coefficient 

.348** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara pola penggunaan media 

dalam mengakses informasi mindfulness dengan tingkat kepuasan setelah 
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mengakses informasi mindfulness pada akun Twitter @AdjieSanPutro, 

diperoleh hasil koefisien korelasi (τ) sebesar 0,348 dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Sehingga diperoleh nilai thitung sebesar 3,676. 

Kemudian nilai thitung sebesar 3,676 dikonsultasikan dengan ttabel 

dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = N-2, df = 100 – 2 = 98 

dengan taraf signifikansi 5%. Nilai df (98) tidak ada pada tabel dan terletak 

diantara batas nilai df (95) = 0,202 dan nilai df (100) = 0,195. Dengan 

demikian hasilnya yaitu 3,676 > 0,202 > 0,195. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara pola penggunaan 

media dalam mengakses informasi mindfulness dengan tingkat kepuasan 

setelah mengakses informasi mindfulness pada akun Twitter 

@AdjieSanPutro di kalangan followers. 

3. Hubungan Antara Motivasi Mengakses Informasi Mindfulness Dengan 

Tingkat Kepuasan Setelah Mengakses Informasi Mindfulness Pada 

Akun Twitter @AdjieSanPutro 

Correlations 

 Motivasi_X Kepuasan_Y 

Kendall's tau_b Motivasi_X Correlation 

Coefficient 

1.000 .645** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 100 100 

Kepuasan_Y Correlation 

Coefficient 

.645** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel motivasi 

mengakses informasi mindfulness dengan tingkat kepuasan setelah 

mengakses informasi mindfulness pada akun Twitter @AdjieSanPutro, 

diperoleh hasil koefisien korelasi (τ) sebesar 0,645 dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Sehingga diperoleh nilai thitung sebesar 8,357. 
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Kemudian nilai thitung sebesar 8,357 dikonsultasikan dengan ttabel 

dengan memperhatikan derajat kebebasan (df) = N-2, df = 100 – 2 = 98 

dengan taraf signifikansi 5%. Nilai df (98) tidak ada pada tabel dan terletak 

diantara batas nilai df (95) = 0,202 dan nilai df (100) = 0,195. Dengan 

demikian hasilnya yaitu 8,357 > 0,202 > 0,195. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi mengakses 

informasi mindfulness dengan tingkat kepuasan setelah mengakses 

informasi mindfulness pada akun Twitter @AdjieSanPutro di kalangan 

followers. 

4. Hubungan Yang Signifikan Secara Bersama-sama Antara Pola 

Penggunaan Media Dalam Mengakses Informasi Mindfulness dan 

Motivasi Mengakses Informasi Mindfulness Dengan Tingkat Kepuasan 

Setelag Mengakses Informasi Mindfulness Pada Akun Twitter 

@AdjieSanPutro 

Correlations 

Control Variables Motivasi_X Kepuasan_Y 

PolaPenggunaan_Z Motivasi_X Correlation 1.000 .697 

Significance (2-tailed) . .000 

df 0 97 

Kepuasan_Y Correlation .697 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

df 97 0 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel motivasi 

mengakses informasi mindfulness, dan pola penggunaan media dalam 

mengakses informasi mindfulness dengan tingkat kepuasan setelah 

mengakses informasi mindfulness pada akun Twitter @AdjieSanPutro, 

diperoleh hasil koefisien korelasi (τ) sebesar 0,697 dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Sehingga diperoleh nilai thitung sebesar 9,57. 

Kemudian nilai thitung sebesar 9,57 dikonsultasikan dengan ttabel dengan 

memperhatikan derajat kebebasan (df) = N-2, df = 100 – 2 = 98 dengan 



16 
 

taraf signifikansi 5%. Nilai df (98) tidak ada pada tabel dan terletak 

diantara batas nilai df (95) = 0,202 dan nilai df (100) = 0,195. Dengan 

demikian hasilnya yaitu 9,57 > 0,202 > 0,195. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi mengakses informasi mindfulness, dan pola penggunaan media 

dalam mengakses informasi mindfulness dengan tingkat kepuasan setelah 

mengakses informasi mindfulness pada akun Twitter @AdjieSanPutro di 

kalangan followers. 

Kesimpulan 

Berdasarkan data dari penelitian yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Berdasarkan perhitungan korelasi Rank Kendall SPSS mengenai motivasi 

dan pola penggunaan media, diketahui bahwa nilai thitung>ttabel, yaitu 4,785 

< 0,202 < 0,195. Sehingga hipotesis menyatakan adanya hubungan yang 

signifikan antara motivasi mengakses informasi mengenai mindfulness 

dengan pola penggunaan media dalam mengakses informasi mengenai 

mindfulness pada akun twitter @AdjieSanPutro di kalangan followers 

dengan taraf signifikansi 5% diterima. 

2. Berdasarkan perhitungan korelasi Rank Kendall SPSS mengenai pola 

penggunaan media dan kepuasan, diketahui dari nilai  thitung>ttabel, yaitu 

3,676 < 0,202 < 0,195. Sehingga hipotesis menyatakan adanya hubungan 

yang signifikan antara pola penggunaan media dalam mengakses 

informasi mengenai mindfulness dengan tingkat kepuasan setelah 

mengakses informasi mengenai mindfulness pada akun twitter 

@AdjieSanPutro di kalangan followers dengan taraf signifikansi 5% 

diterima. 

3. Berdasarkan perhitungan korelasi Rank Kendall mengenai motivasi dan 

kepuasan, diketahui bahwa nilai thitung>ttabel, yaitu 8,357 < 0,202 < 0,195. 

Sehingga hipotesis menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara 
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motivasi mengakses informasi mengenai mindfulness dengan tingkat 

kepuasan setelah mengakses informasi mengenai mindfulness pada akun 

twitter @AdjieSanPutro di kalangan followers dengan signifikansi 5% 

diterima. 

4. Berdasarkan perhitungan Parsial Rank Kendall mengenai motivasi, pola 

penggunaan dan kepuasan secara bersama-sama, diketahui bahwa nilai 

thitung>ttabel, yaitu 9,57 < 0,202 < 0,195. Sehingga hipotesis menyatakan 

adanya adanya hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi mengakses informasi mengenai mindfulness dan pola 

penggunaan dalam mengakses informasi mengenai mindfulness dengan 

tingkat kepuasan setelah mengakses informasi mengenai mindfulness pada 

akun twitter @AdjieSanPutro di kalangan followers dengan signifikansi 

5% diterima. 

Daftar Pustaka 

Ahmad, A. (2020, Desember 21). Twitter Luncurkan Notifikasi Cegah Bunuh Diri. 

Dipetik Juni 2, 2020, dari URBANASIA: 

https://www.urbanasia.com/twitter-luncurkan-notifikasi-cegah-bunuh-diri-

U7008 

Ardianto, E., & Erdinaya, L. K. (2004). Komunikasi Massa Suatu Pengantar. 

Bandung: Sambiosa Rekatama Media. 

Chaplin, J. P. (1989). Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Rajawali Pers. 

Dewi, D. A. (2018, Oktober). Modul Uji Validitas dan Reliabilitas. Dipetik Juli 20, 

2020, dari Researchgate: 

https://www.researchgate.net/publication/328600462_Modul_Uji_Validita

s_dan_Reliabilitas 

Imran, H. A. (2013). Pola Penggunaan Media Komunikasi. 

doi:10.17933/jskm.2013.170101 

Kim, Y., Kim , Y., Wang, Y., & Lee, N. Y. (2016, September 1). Uses adn 

Gratifications, Journalists' Twitter Use. and Relational Satisfaction with the 

Public. doi:https://doi.org/10.1080/08838151.2016.1164171 

Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Media 

Grup. 

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Teori Komunikasi Theories of Human 

Communication. Jakarta: Salemba Humanika. 



18 
 

Maclean, F., Jones, D., Levy, G. C., & Hunter, H. (2012, Desember 13). 

Understanding Twitter. British Journal of Occupational Therapy. 

doi:10.4276/030802213X13706169933021 

Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan Mental Masyarakat 

Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan 

Kesehatan Mental). Jurnal Unpad, 2(2). Dipetik Maret 13, 2020, dari 

http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13535/6321 

Rakhmat, J. (2007). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. 

Dipetik Juni 23, 2020, dari Ejournal BSI: 

https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283 

Silarus, A. (2015). Sadar Penuh Hadir Utuh. Jakarta: TransMedia Pustaka. 

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Yudhawiranata, A., & Ang, A. (2019, Desember 20). Bekerja Bersama Untuk 

Pencegahan Melukai Diri Sendiri dan Bunuh Diri. Dipetik Juni 18, 2020, 

dari Twitter: https://blog.twitter.com/in_id/topics/company/2019/Bekerja-

bersama-untuk-pencegahan-melukai-diri-sendiri-dan-bunuh-diri.html 

 

 


