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Abstract 
The usage of video sharing site especially YouTube recently has reached its peak 

point. YouTube as the second biggest search engine in the world and as the biggest video 

sharing site continued to develop across the globe, including in Indonesia. With the 
aforementioned statistics, it seems that each YouTube user has its own unique motivation 

which can be seen in the numbers of video being viewed and uploaded each day. 

Therefore, this research is intended to portrays the behavior of YouTube users in sharing 
the videos and how the owned continuance motivation could convinced the users to stay 

and spend more time sharing videos or known as YouTube Stickiness. YouTube stickiness 

is affected by the sharing behaviour and continuance motivation.  
The theory used to test the sharing behaviour is Social Cognitive Theory 

meanwhile the Uses and Gratification Theory is used to test the continuance motivation 

factor. Aside from these theories, there are other constructive factors including 

interactivity, expectation of positive response, subjective norm, perceived video creation 
ability and video sharing self efficacy. 

This research was conducted in FISIP UNS with the students population of 

Communication Major class 2012-2014 with the amount of 154 students sample. The 
data analysis method used is the Structural Equation Modeling (SEM).  

The result of this research shown that YouTube Stickiness fit with CMIN/DF 1,622, 

CFI 0,935, RMSEA 0,064, and TLI 0,027. The sharing behaviour is significantly affecting 

YouTube Stickiness with the probability value of 0,037 meanwhile the continuance 
motivation does not affect the behaviour significantly, which shown by the probability 

value of  0,265 where the probability level should have reach 0,05 in order to produce 

desired significance.  
This shown that in order to increase YouTube Stickiness or the willingness of a 

user to stay tuned to YouTube website is by increasing perceived video creation which 

will affect the video sharing self efficacy in gradual manner to trigger video sharing 
motivation  and eventually lead the user to initiate sharing behavior. 

Key words: YouTube, Uses and gratification Theory, Social Cognitive Theory, 

Continuance motivation, Sharing behavior, YouTube Stickiness. 

 



 

Pendahuluan 

YouTube merupakan situs berbagi video terbesar serta menduduki 

peringkat kedua search engine terbesar (Cook, 2011. [video file]). Situs ini 

memungkinkan khalayak untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. 

YouTube memberikan pilihan alternatif bagi khalayak yang ingin mencari 

informasi tanpa harus membaca artikel secara gratis. Umumnya video-video di 

situs YouTube adalah video klip, acara TV, film serta video buatan para 

penggunanya sendiri. 

Hingga saat ini menurut data statistik YouTube, pengguna YouTube 

diseluruh dunia telah mencapai satu milyar serta total penayangan setiap video 

yang diunggah ke situs YouTube telah mencapai satu triliun penayangan (Statistc, 

YouTube.com). Tidak hanya itu setiap menitnya video yang diunggah ke YouTube 

senilai 300 jam (Statistic, YouTube.com). Sebanyak enam milyar jam rata-rata 

video di YouTube telah ditonton dalam satu bulan (Statistic, YouTube.com). 

Berdasarkan data yang dilansir oleh Digital Marketing Ramblings (2013) rata-rata 

satu pengguna menghabiskan waktu mengakses situs Google terutama YouTube 

selama 462 menit.  

Pengguna YouTube tentunya memiliki motivasi yang berbeda dalam 

memenuhi kepuasaan bermedia internet khusus video di YouTube. Khalayak 

memiliki continuance motivation dalam penggunaan YouTube sebagai media 

untuk memenuhi kepuasan dalam hal video yang diunggah oleh pengguna. Dalam 

penelitian kali ini, continuance motivation memiliki arti yaitu motivasi yang 

secara terus menerus ada untuk berbagi video melalui YouTube (Chang dan 

Chuang, 2011). 

YouTube telah menjadi media internet yang diminati oleh berbagai 

khalayak di seluruh penjuru dunia. Termasuk salah satunya di Indonesia. Akhir 

tahun 2014, pengguna YouTube di Indonesia telah mengejutkan perusahaan 

Google (Prihadi, 2014). Director Head of YouTube Asia Pasifik, David Powell, 

mengatakan bahwa konten lokal di Indonesia mulai menunjukkan kuantitas yang 

banyak (Prihadi, 2014).  
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Perilaku berbagi video dalam penelitian kali ini didefinisikan sebagai 

kesediaan individu untuk berbagi atau mengunggah video mereka kepada 

pengguna lainnya melalui situs YouTube (Chiang dan Hsiao, 2015). Perilaku 

berbagi video di YouTube memiliki motivasi-motivasi yang berbeda dari 

penggunanya. Motivasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor bisa dilihat dari 

kebutuhan, faktor lingkungan maupun faktor pribadi tentang kemampuan 

membuat video yang menarik. Perilaku berbagi video di YouTube membuat 

pengguna harus mengunjungi situs YouTube. Segala sesuatu yang berhubungan 

dengan desain konten untuk meningkatkan durasi dalam mengunjungi suatu situs 

disebut dengan stickiness (thefreedictionary.com). Sehingga definisi YouTube 

stickiness adalah kerelaan pengguna untuk kembali lagi dan memperlama 

kunjungannya ke YouTube. 

UGT dapat disesuaikan dengan pengembangan dan difusi akan adanya 

internet, terutama yang paling spesifik karena adanya dorongan akan interaktivitas 

(Ruggiero, 2000). UGT akan diuji untuk menulusuri faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengguna menghabiskan lebih banyak waktu di situs YouTube 

atau YouTube Stickiness yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah harapan timbal balik yang 

menguntungkan, reputasi, altruisme, dan ekspresi diri (Chiang dan Hsiao, 2015). 

Sedangkan SCT digunakan untuk menguji bagaimana faktor personal dan 

lingkungan yang merupakan komponen dari teori ini dapat mempengaruhi dalam 

motivasi yang terus menerus ada dan perilaku berbagi video dari pengguna 

YouTube. Adapun variabel dari faktor personal adalah perceived video creation 

ability dan video sharing self-efficacy serta variabel dari faktor lingkungan adalah 

subjective norm (Chiang dan Hsiao, 2015).  

Sebanyak 1.503.356 telah menjadi pengguna di YouTube 

(socialbakers.com). Dengan pengguna internet di Indonesia yang menurut 

lembaga riset pasar e-Marketer mencapai 83,7 juta orang pada tahun 2014 

(tekno.kompas.com). Dari jumlah pengguna internet tersebut 80 persen 

diantaranya adalah remaja berusia 21-24 tahun (kominfo.go.id).  



 

Berdasarkan data di atas maka populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa. Mahasiswa dengan jarak usia dari 19-24 tahun merupakan objek 

penelitian kali ini. Kali ini objek merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret yang 

dirasa cukup mewakili untuk penelitian ini. FISIP UNS telah memiliki akses wifi 

di seluruh penjuru area kampus. 

Penelitian ini dianggap penting karena penelitian dalam ranah new media  

merupakan fenomena yang menarik. Aspek komunikasi yang diteliti adalah aspek 

komunikan dan media. Aspek komunikan dilihat dari perilaku pengguna dimana 

objek dari penelitian kali ini adalah khalayak yang memiliki akun di YouTube dan 

melakukan unggah video sehingga mereka bersedia untuk kembali lagi dan 

memperlama kunjungannya ke YouTube. Lalu aspek media dilihat karena 

penelitian ini ingin melihat bagaimana media YouTube dibutuhkan oleh 

penggunanya atau khalayak dalam memenuhi gratifikasinya.  

Penelitian kali ini akan bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi 

khalayak dan perilaku pengguna YouTube dalam berbagi atau mengunggah video 

dapat mempengaruhi khalayak menghabiskan lebih banyak waktu di situs video 

sharing ini atau YouTube stickiness. 

 

Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah continuance motivation dapat mempengaruhi khalayak dalam 

menghabiskan lebih banyak waktu di YouTube? 

2. Apakah perilaku berbagi video dapat mempengaruhi khalayak dalam 

menghabiskan lebih banyak waktu di YouTube? 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi dan Komunikasi Massa 

Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang 

sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi 

serta pembentukan pendapat dan sikap (Effendy, 2013). Untuk memahami 
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pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif, para 

peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan 

oleh Harold Lasswell. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk 

menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who 

Says What In Which Channel To Whom With What Effect? (Effendy, 2013). 

Paradigma Lasswell ini menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni (Effendy, 

2013) unsur sumber, unsur pesan, saluran komunikasi, unsur penerima, dan 

unsur pengaruh. Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan efek tertentu.  

Joseph A. Devito menyatakan bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa 

banyaknya (Effendy, 2013). Komunikasi massa identik dengan media 

massa. Media massa itu sendiri memiliki perubahan yang disesuaikan 

dengan perubahan teknologi. Saat ini, kita hidup di lingkungan media yang 

sedang berubah dengan cepat. Bentuk perubahan yang terjadi pada 

lingkungan media banyak macamnya, dalam hal tertentu, sangat luar biasa. 

Di antara perubahan yang terjadi secara nyata adalah sebagai berikut 

(Severin dan Tankard, 2011) adanya perhatian lebih besar terhadap 

penggunaan komunikasi massa daripada sebelumnya dan ada pergeseran 

menuju ilmu kognitif atau pendekatan pada proses informasi. 

Bidang komunikasi sekarang ini sedang mengalami perubahan besar. 

Karena media teknologi baru yang memberi lebih banyak kemudahan bagi 

pengguna, konsep dasar komunikasi mengalami perubahan. Teori 

komunikasi massa butuh penyesuaian dan beradaptasi sesuai dengan 

perubahan-perubahan itu. 

2. Teori Motivasi 

Chiang dan Hsiao (2015) mengatakan bahwa motivasi adalah dasar 

untuk mencapai tujuan dan merupakan sebuah fenomena yang kompleks. 

Dalam konteks komunikasi, penjelasan paling populer tentang motivasi 



 

yaitu berdasarkan kebutuhan individu (Chiang dan Hsiao, 2015). Wu, 

Wang, Tsai (2010) mengatakan bahwa kebutuhan dapat menggerakkan 

motivasi dan perilaku individu. Jika individu berpikir bahwa perilaku 

berbagi video dapat memuaskan kebutuhan, seperti pendirian reputasi dan 

ekspresi diri, maka mereka akan lebih intensif dalam perilaku berbagi 

(Chiang dan Hsiao, 2015). Reputasi didefinisikan sebagai sejauh mana 

individu percaya bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan reputasi 

pribadinya (Chiang dan Hsiao, 2015), sementara ekspresi diri mengacu pada 

proses mengkomunikasikan informasi seperti pikiran dan perasaan kepada 

orang lain melalui berbagi video online (Chiang dan Hsiao, 2015). 

Continuance motivation memiliki arti yaitu motivasi yang secara terus 

menerus ada untuk berbagi video melalui YouTube (Chiang dan Hsiao, 

2015). 

3. Sharing Behavior 

Kata share telah digunakan oleh berbagai kegiatan yang berhubungan 

dengan new media dan sering kali menjadi suatu hal yang identik. Hal 

tersebut bisa diartikan sebagai kegiatan berbagi sesuatu dari individu ke 

masyarakat luas atau khalayak. Berbagai aplikasi berbasis teknologi internet 

memiliki kemampuan untuk berbagi informasi dari pengguna ke khalayak 

luas. 

Perilaku berbagi dalam penelitian ini fokus terhadap kerelaan invidu 

membagi videonya dengan pengguna YouTube lainnya. Penelitian lainnya 

telah menjelaskan hubungan antara faktor berbagi video dengan 

continuance motivation. Sebagai contoh, Hung, Durcikova, Lai, dan Lin 

(2011) menyarankan bahwa harapan membangun reputasi mendorong orang 

untuk mengembangkan pendapat pribadi dan kreativitas, menghasilkan 

informasi yang berguna, dan berbagi informasi dengan orang lain. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa timbal balik, reputasi, dan altruisme 

dipengaruhi motivasi dan perilaku pengguna. Altruisme mengacu pada 

sejauh mana seseorang bersedia untuk meningkatkan kesejahteraan orang 

lain tanpa mengharapkan timbal balik (Chiang dan Hsiao,. 2015). Timbal 
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balik dijabarkan sejauh mana percaya dia bisa memperoleh manfaat melalui 

berbagi video (Chiang dan Hsiao, 2015). Sehingga sharing behavior sendiri 

memiliki faktor-faktor seperti manfaat timbal balik, altruisme, ekspresi diri, 

dan reputasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan khalayak sehingga dapat 

mempengaruhi continuance motivation dan perilaku berbagi. 

4. Uses and Gratification Theory 

Teori ini terus mengalami perkembangan seiring dengan 

perkembangan teknologi komunikasi. Teori ini mengalami kebangkitan 

setelah sekian lama meneliti tentang media tradisional (Baran dan Davis, 

2009). Kebangkitan ini dapat disesuaikan dengan pengembangan dan difusi 

akan adanya internet, terutama yang paling spesifik karena adanya dorongan 

akan interaktivitas (Baran dan Davis, 2009). Interaktivitas adalah salah satu 

fitur media yang paling banyak dibicarakan, mendapat tempat khusus di 

Internet (Baran dan Davis, 2009). Interaktivitas dalam media massa telah 

dianggap sebagai “tingkatan di mana pada proses komunikasi para 

partisipan memiliki kontrol terhadap peran, dan dapat bertukar peran, dalam 

dialog mutual mereka” (Ruggiero, 2000). Chiang & Hsiao (2015) juga telah 

mengatakan bahwa interaktivitas merupakan elemen dasar komunikasi dan 

dapat mempengaruhi motivasi khalayak untuk menggunakan website.  

5. Social Cognitive Theory 

Social cognitive theory, yang dikembangkan oleh Albert Bandura 

(2001), didasarkan atas proposisi bahwa baik proses sosial maupun proses 

kognitif adalah sentral bagi pemahaman mengenai motivasi, emosi, dan 

tindakan manusia. Social cognitive theory telah diterima secara luas dan 

telah divalidasi secara empiris untuk model perilaku individu, tidak hanya 

itu social cognitive theory juga telah digunakan untuk menjadi dasar 

berbagai macam jenis penelitian. Teori ini berfokus pada model timbal-balik 

tiga arah atau yang biasa disebut Albert Bandura sebagai triadic 

reciprocality. yaitu: perilaku, faktor kognitif dan personal, dan pengaruh 

lingkungan, yang masing-masing beroperasi secara mandiri sebagai faktor 

penentu bagi faktor-faktor lainnya (Bandura, 2001). Penelitian ini akan 



 

melihat hubungan antara faktor personal (personal determinants) dengan 

faktor lingkungan (enviromental determinants) yang akan mempengaruhi 

perilaku berbagi berbagi video (behavioral determinants) dalam 

penggunaan YouTube.  

Dalam faktor lingkungan, subjective norm didefinisikan sebagai 

sejauh mana pengguna merasakan bahwa orang lain menyetujui partisipasi 

mereka dalam sebuah situs web tertentu, dan pengaruh perilaku berbagi 

pengetahuan dalam organisasi (Chiang dan Hsiao, 2015). Berhubung 

penelitian ini tentang perilaku berbagi video dalam penggunaan YouTube 

maka yang akan menjadi poin pembentuk faktor personal adalah perceived 

video creation ability. Perceived video creation ability didefinisikan sebagai 

penilaian seseorang akan kemampuan individu untuk membuat video yang 

bernilai atau menarik (Chiang dan Hsiao, 2015). Hal tersebut juga 

berhubungan dengan video sharing self-efficacy. Video sharing self-efficacy 

adalah keyakinan individu akan kemampuannya sendiri untuk membuat dan 

berbagi video yang bernilai atau menarik (Chiang dan Hsiao, 2015).  

6. YouTube Stickiness 

Tingkat perhatian terhadap website biasanya dinyatakan dalam hits, 

yaitu jumlah akses atau berapa kali situs itu di akses oleh pengguna (Severin 

dan Tankard, 2011). Namun terdapat kata lain untuk menggambarkan 

ketergantungan terhadap website yaitu stickiness. Stickiness adalah segala 

sesuatu tentang website yang mendorong pengguna untuk tinggal lebih lama 

lagi. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah ketergantungan 

berarti sikap ketergantungan khalayak terhadap website yang mendorong 

untuk tinggal lebih lama. Sama seperti hits, stickiness juga dilihat dari 

berapa kali situs di akses pengguna namun stickiness mendorong khalayak 

untuk tinggal lebih lama lagi. 

Pada penelitian ini kita akan melihat tentang sikap khalayak terhadap 

YouTube stickiness. YouTube stickiness didefinisikan sebagai kesediaan 

pengguna untuk kembali lagi dan memperlama kunjungannya ke YouTube 

sementara loyalitas mengacu pada niat perilaku untuk berulang kali 
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menggunakan situs web atau layanan online (Chiang dan Hsiao, 2015). 

Dalam penelitian ini, stickiness diukur dari durasi dan jumlah kunjungan ke 

web site tertentu khususnya YouTube. 

 

Operasionalisasi Konsep 

Variabel Eksogen Variabel Indikator 

Interaktivitas  Mengontrol navigation 

 Memilih konten di YouTube 

 Berbagi ketertarikan 

Harapan Timbal Balik yang 

Menguntungkan 
 Partisipasi yang dapat saling membantu 

 Partisipasi yang dapat memberikan manfaat 

 Partisipasi yang dapat meningkatkan 

hubungan ketertarikan  

Reputasi  Respect dari pengguna YouTube lainnya 

 Reputasi personal 

 Status di YouTube 

Altruisme  Senang menolong 

 Menolong pengguna lain di YouTube 

 Menikmati kegiatan menolong pengguna lain 

di YouTube 

Ekspresi Diri  Senang bercerita tentang diri sendiri 

 Kecenderungan menyediakan informasi 

pribadi 

 Mendeskripisikan kepribadian 

Subjective Norm  Pengaruh orang-orang penting 

 Orang-orang yang mempengaruhi perilaku 

Perceived Video Creation Ability  Cakap menciptakan video 

 Sering menciptakan video 

Video Sharing Self-Efficacy  Percaya dapat membuat video yang menarik 

atau bermanfaat 

 Percaya video yang diunggah mampu menarik 

perhatian 

Continuance Motivation  Memiliki motivasi untuk berbagi video 

 Memiliki keinginan untuk terus berbagi 

 Pengalaman yang lalu berpengaruh terhadap 

motivasi 

Perilaku Berbagi  Aktif berbagi video 

 Telah berbagi video 

 Telah mencoba berbagi video 

 

 

Hipotesis 

H1 : Interaktivitas berpengaruh positif pada continuance motivation dalam 

penggunaan YouTube. 



 

H2 : Harapan timbal balik yang menguntungkan berpengaruh positif pada 

continuance motivation dalam penggunaan YouTube. 

H3 : Reputasi berpengaruh positif pada continuance motivation dalam 

penggunaan YouTube. 

H4 : Altruisme berpengaruh positif pada continuance motivation dalam 

penggunaan YouTube. 

H5 : Ekspresi diri berpengaruh positif pada continuance motivation dalam 

penggunan YouTube 

H6 : Harapan timbal balik yang menguntungkan berpengaruh positif pada 

prilaku berbagi dalam penggunan YouTube 

H7 : Reputasi berpengaruh positif pada prilaku berbagi dalam penggunaan 

YouTube. 

H8 : Altruisme berpengaruh positif pada prilaku berbagi dalam penggunaan 

YouTube. 

H9 : Ekspresi diri berpengaruh positif pada prilaku berbagi dalam 

penggunaan YouTube. 

H10 : Subjectibve norm berpengaruh positif pada prilaku berbagi dalam 

penggunaan YouTube. 

H11 : Perceived video creation ability berpengaruh positif pada video sharing 

self-efficacy. 

H12 : Perceived video creation ability berpengaruh positif pada prilaku 

berbagi dalam penggunaan YouTube. 

H13 : Video sharing self-efficacy berpengaruh positif pada continuance 

motivation dalam penggunaan YouTube. 

H14 : Video sharing self-efficacy berpengaruh positif pada prilaku berbagi 

dalam penggunaan YouTube. 

H15 : Continuance motivation berpengaruh positif pada prilaku berbagi dalam 

penggunaan YouTube. 

H16 : Continuance motivation berpengaruh positif pada YouTube stickiness. 

H17 : Prilaku berbagi berpengaruh positif pada YouTube stickiness. 
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Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Teknik ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan 

penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Teknik ini 

mencakup orang-orang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat 

periset berdasarkan tujuan riset. Kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Memiliki akun YouTube. 

2. Melakukan kegiatan berbagi video di YouTube. 

Berikut merupakan profil dari sampel yang didapat: 

Identifikasi Items Frekuensi % 

Jenis Kelamin Laki-Laki 57 37 

Perempuan 97 63 

Usia (tahun) 18 20 13 

19 54 35 

20 59 38 

21 19 12 

22 1 1 

23 1 1 

Angkatan 2012 44 29 

2013 65 42 

2014 45 29 

Pengalaman 
menggunakan 

Internet (tahun) 

< 0,5 0 0 

0,5 ̴ 1 0 0 

1 ̴ 1,5 0 0 

1,5 ̴ 2 1 1 

2 ̴ 2,5 2 1 

2,5 ̴ 3 3 2 

> 3 148 96 

Pengalaman 

menggunakan 

YouTube (bulan) 

< 1 0 0 

1 ̴ 3 1 1 

3 ̴ 6 3 2 

6 ̴ 12 17 11 

> 12 133 86 

Durasi dalam 

menggunakan 
< 30 37 24 

30  ̴  60 54 35 



 

YouTube (menit) 60  ̴  90 23 15 

90  ̴  120 14 9 

> 120 26 17 

Frekuensi 
menggunakan 

YouTube per hari 

(kali) 

1 65 42 

2 33 21 

3 20 13 

4 14 9 

5 9 6 

< 5 13 9 

Jumlah video yang 

sudah diunggah 
1 35 23 

2 ̴ 5 78 51 

6 ̴ 10 34 22 

< 10 7 4 

 

Persebaran Data 

No Variabel Indikator Mean 

1 Interaktivitas I1 4,07 

I2 4,14 

I3 3,91 

I4 3,82 

2 Harapan Timbal Balik 

yang Menguntungkan 

HTB1 3,68 

HTB2 3,60 

HTB3 3,49 

3 Reputasi R1 3,47 

R2 3,44 

R3 3,44 

4 Altruisme A1 3,94 

A2 3,71 

A3 3,47 

5 Ekspresi Diri ED1 2,77 

ED2 2,56 

ED3 2,77 

6 Subjective Norm SN1 2,97 

SN2 2,95 

7 Perceived Video Creation 

Ability 

PVCA1 3,15 

PVCA2 3,09 

PVCA3 3,04 

8 Video Sharing Self-

Efficacy 

VSSE1 3,22 

VSSE2 3,21 
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9 Continuance Motivation CM1 3,05 

CM2 3,47 

CM3 3,21 

10 Perilaku Berbagi PB1 2,83 

PB2 3,01 

PB3 3,19 

11 YouTube Stickiness YS1 3,01 

YS2 3,12 

YS3 3,32 

Tabel rekap di atas menjadi basis untuk analisis selanjutnya dengan 

melihat pola keterkaitan masing-masing variabel dengan menggunakan metode 

Structural Equation Model (SEM). Melalui analisis SEM peneliti akan menguji 

hipotesis apakah model konseptual yang dibangun identik dengan model populasi.  

 

Uji Validitas 

Setelah melakukan penyajian data langkah berikutnya adalah melakukan 

uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) melalui software SPSS. Berikut merupakan  hasil dari uji validitas 

data dengan melihat dari rotated component matrix. 

Tabel 3.2  

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I1    .887        

I2    .868        

I3    .847        

HTB1  .918          

HTB2  .881          

HTB3  .872          

R1 .895           

R2 .942           

R3 .916           

A1     .892       

A2     .863       

A3     .819       

ED1   .861         



 

ED2   .853         

ED3   .851         

SN1           .877 

SN2           .835 

PVCA2        .883    

PVCA3        .904    

VSSE1         .865   

VSSE2         .869   

CM1      .717      

CM2      .817      

CM3      .794      

PB1       .790     

PB2       .796     

PB3       .762     

YS1          .843  

YS2          .877  

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang mencerminkan tingkat 

konsistensi atau kestabilan indikator-indikator variabel dalam mencerminkan 

variabelnya. Uji ini akan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan 

dikatakan reliabel bila nilainya di atas 0,7. 

 

Variabel Cronbach's α Keterangan 

Interaktivitas 0.882 Reliabel 

Harapan Timbal Balik yang 

Menguntungkan 

0.921 Reliabel 

Reputasi 0.962 Reliabel 

Altruisme 0.878 Reliabel 

Ekspresi Diri 0.895 Reliabel 

Subjective Norm 0.891 Reliabel 

Perceived Video Creation Ability 0.946 Reliabel 

Video Sharing Self-Efficacy 0.975 Reliabel 

Continuance Motivation 0.881 Reliabel 

Perilaku Berbagi 0.851 Reliabel 

YouTube Stickiness 0.812 Reliabel 

 

Penilaian Model Fit 
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Indeks Nilai Kritis Hasil Keterangan 

Probability level ≥ 0,05 0,000 Good fit 

Df Positif Positif Good fit 

CMIN/DF ≤ 2,0 / ≤ 3,0 1,622 Good fit 

CFI ≥ 0,90 0,935 Good fit 

RMSEA ≤ 0,08 0,064 Good fit 

TLI ≥ 0,90 0,927 Good fit 

 

Model ini mampu menjelaskan dengan tepat YouTube Stickiness 

berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Probability level dengan hasil 

0,000 menunjukkan bahwa model ini dengan populasi sebesar ini sangat mewakili 

fenomena yang terjadi di lapangan. Begitu pula dengan RMSEA yang memiliki 

nilai sebesar 0,064CMIN/DF sebesar 1,622 menunjukkan bahwa jumlah-jumlah 

koefisien yang dihasilkan sesuai dengan harapan untuk mencapai tingkat 

kesesuaian dari suatu model yang fit. Begitu pula dengan CFI sebesar 0,935 dan 

TLI sebesar 0,927.  

 

Hasil Analisis 

 
Keterangan: 

   Hasil tidak signifikan 

    Hasil signifikan 

 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Alur Estimasi 

Hasil 

Probabilitas Kesimpulan 

H1 I → CM 0,246 *** Signifikan 

H2 HTB → CM 0,028 0,626 Tidak 

Signifikan 



 

H3 R → CM 0,086 0,127 Tidak 

Signifikan 

H4 A → CM 0,145 0,046 Signifikan 

H5 ED → CM 0,252 *** Signifikan 

H6 HTB → PB 0,076 0,111 Tidak 

Signifikan 

H7 R → PB 0,073 0,111 Tidak 

Signifikan 

H8 A → PB -0,057 0,341 Tidak 

Signifikan 

H9 ED → PB 0,229 *** Signifikan 

H10 SN → PB -0,105 0,063 Tidak 

Signifikan 

H11 PVCA → 

VSSE 

0,702 *** Signifikan 

H12 PVCA → PB 0,095 0,153 Tidak 

Signifikan 

H13 VSSE → CM 0,268 *** Signifikan 

H14 VSSE → PB -0,101 0,137 Tidak 

Signifikan 

H15 CM → PB 0,539 *** Signifikan 

H16 CM → YS 0,156 0,265 Tidak 

Signifikan 

H17 PB → YS 0,328 0,037 Signifikan 

 

 

Kesimpulan 

Pengguna YouTube untuk mencapai stickiness melalui berberapa tahapan 

keperilakuan yang terbutkti berpengaruh secara signifikan. Untuk mencapai 

stickiness akan dipengaruhi oleh continuance motivation dan perilaku berbagi. 

Namun setelah dianalisis continuance motivation tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap YouTube stickiness. Sedangkan perilaku berbagi berpengaruh 

secara signifikan terhadap YouTube stickiness. 

Tahapan untuk mencapai continuance motivation dibentuk oleh 

interaktivitas, altruisme, ekspresi diri, dan video sharing self-efficacy. Hal ini 

merupakan faktor yang membentuk continuance motivation. Faktor yang paling 

memiliki kontribusi tertinggi adalah video sharing self-efficacy dengan nilai 

koefisien sebesar 0,268 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 (***) itu artinya nilai 

probabilitas dengan sangat sempurna.  
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Kemudian untuk mencapai tahapan perilaku berbagi dibentuk oleh ekspresi 

diri dan continuance motivation. Faktor pembentuk yang paling memiliki 

kontribusi tertinggi adalah continuance motivation dengan nilai koefisien 0,539 

dan nilai probabilitas 0,000 (***) itu artinya nilai probabilitas sangat sempurna. 

Tahapan untuk seseorang memiliki perilaku berbagi didahului oleh 

continuance motivation. Pengaruh antara perilaku berbagi dengan YouTube 

stickiness memiliki nilai koefisien sebesar 0,328 dan nilai probabilitas sebesar 

0,037. Jadi YouTube stickiness akan dipengaruhi oleh perilaku berbagi yang 

memiliki faktor pembentuknya adalah continuance motivation dan ekspresi diri. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah menganalisis data adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas pada lingkup mahasiswa Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNS sehingga kurangnya keberagaman dalam karakter 

populasi. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 

menambah populasi yang lebih besar untuk menghasilkan jawaban dan hasil yang 

lebih beragam tidak hanya sebatas mahasiswa namun bisa ditambah dari kalangan 

profesi. 

2. Dalam hal internet, penelitian ini, membuktikan bahwa variabel perilaku 

berbagi memberi pengaruh terhadap stickiness situs tertentu. Jadi untuk 

meningkatkan kunjungan khalayak di situs web maka faktor perilaku berbagi 

seperti continuance motivation dan ekspresi diri lebih ditingkatkan. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian berikutnya yang 

sejenis. Dengan melihat variabel-variabel yang signifikan berdasarkan hasil 

penelitian ini. Salah satunya dapat dilihat dengan mengembangkan faktor individu 

dan faktor lingkungan yang akan mempengaruhi perilaku berbagi seperti 

penghargaan dan enterntainment value.  
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