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Abstract 

Instagram becomes one of the social medias which are most used by media 

users. There is an interesting phenomenon that happening in this situs. Recently, 

there are various anonymous accounts that spread celebrities’ life news and 

information which are called as gossip account. This matter becomes more unique 

when this information has no valid sources. These accounts have the high number 

of followers who they do not want to admit it themselves as a follower.  

Therefore, in order to examine this phenomenon further, this study is 

conducted. This present study is discussed as the preliminary study which might 

be needed a further study in future. The purpose of this study is to discover what 

motives are the students of Universitas Sebelas Maret have in accessing those 

accounts.  

Descriptive qualitative is used in this study as a research method. 

Whereas, in collecting the data this study uses a face-to-face interview. The 

present study uses the theory of uses and gratification of social media by 

Papacharissi and Rubin as a reference in resolving this matter. 

The result of this study reveals that there are 12 motive variation which 

the students have in accessing gossip accounts in Instagram. Those motives occur 

in each of individuals to meet their needs related to social media use.  

The study about the use of gossip account motives in Instagram gives a 

benefit for educational institution as a science renewal related to the new media, 

Instagram. Furthermore, the comprehension of social media motives and the 

fulfillment of this media can be utilized by the media producer to produce or 

create a content based on user needs. 
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Pendahuluan 

Teknologi-teknologi komunikasi yang baru terus muncul dan berkembang. 

Setelah masa kejayaan media komunikasi massa konvensional seperti televisi dan 

radio, kini muncul lagi teknologi komunikasi yang terbaru. Teknologi komunikasi 

terbaru yang dimaksud adalah media baru (new media).  

Media baru (new media) sering juga disebut dengan media digital. Hal ini 

sesuai dengan Janet Muray yang menggambarkan new media sebagai sebuah 

representasi medium baru dalam bentuk medium digital (Syaibani, 2011). Media 

baru sendiri memiliki banyak bentuk. Namun, secara umum media baru adalah 

media digital yang berbasis jaringan internet. 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan berfokus pada social nerworking 

sites (SNSs) atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah situs jejaring sosial atau 

social media. SNSs atau situs jejaring sosial adalah layanan berbasis web yang 

memungkinkan individu untuk membentuk identitas diri, memilih dengan siapa 

mereka berbagi koneksi, dan menjalin koneksi dengan orang lain didalam sebuah 

sistem yang terbatas (Boyd & Ellison, 2007). Meskipun fungsi dasar situs jejaring 

sosial sama, namun setiap situs memiliki sifat, bentuk dan karakteristiknya 

masing-masing.  

Salah satu situs jejaring sosial yang digemari di Indonesia adalah 

Instagram. Instagram merupakan situs jejaring sosial yang memungkinkan 

penggunanya untuk berbagi foto atau video. Sejak dirilis pada Oktober 2010, 

pengguna aktif instagram terus meningkat. Data dari Statista (2018) menyebutkan 

bahwa per Juni 2018, tercatat jumlah pengguna instagram mencapai satu miliar 

orang diseluruh dunia. 

Didalam situs instagram sendiri, terdapat berbagai macam akun pengguna. 

Salah satu akun instagram yang cukup kontroversial adalah akun gosip. Akun 

instagram gosip adalah sebuah akun yang ada di situs jejaring sosial instagram 

yang isi kontennya berupa obrolan tentang orang lain. Orang yang dibicarakan 

akun gosip biasanya adalah tokoh-tokoh publik dan selebritas di dunia hiburan. 



Beberapa contoh akun gosip yang ada di instagram antara lain, lambe_turah, 

lambenyinyir, makrumpita, lambe_lamis, lamiscorner dan masih banyak lagi. 

Konten-konten didalam akun gosip berkutat pada kehidupan pribadi 

selebritas, seperti pernikahan, hubungan asmara, kelahiran anak, perceraian, gaya 

hidup dan lain sebagainya. Sering kali, akun gosip menyebarkan konten yang 

sebenarnya belum jelas fakta dan sumbernya, misalnya konten berupa foto-foto 

paparazi yang dikirim oleh orang lain melalui direct messages. Ditambah lagi 

dengan caption yang menjurus ke suatu arah, akhirnya memicu berbagai macam 

respon dari pengikut akun tersebut. Tak jarang respon-respon yang diberikan 

melalui kolom komentar bernada negatif bahkan cenderung ke arah perundungan 

(bullying). Bahkan, sering juga terjadi perang komentar antar pengikut karena 

perbedaan pendapat. 

Sebelumnya, peneliti sempat melakukan pengamatan pada kolom 

komentar salah satu akun instagram gosip. Dari pengamatan tersebut, peneliti 

menemukan bahwa motif seseorang dalam mengakses akun instagram gosip 

sangat bervariasi. Sedangkan, dari sekian banyak pengikut akun gosip, tidak 

semua orang akan memunculkan dirinya didalam akun instagram gosip tesebut. 

Sehingga, apabila diteliti lebih dalam lagi, motif seseorang dalam mengakses akun 

instagram gosip masih mungkin berkembang dan memunculkan variasi motif 

yang lebih banyak. 

Masalah yang diteliti oleh peniliti cukup luas. Sehingga penelitian ini 

merupakan bentuk penelitian awal dan masih harus dilanjutkan dengan penelitian 

lanjutan. Mengetahui motif mengakses akun gosip adalah sebuah pengetahuan 

yang menjadi dasar untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Penelitian ini menjadi 

penting karena bisa membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

masalah tersebut. 

 

 

 

 



Rumusan Masalah 

Berdasarkan latal belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

didalam penelitian ini, yaitu : “apa sajakah motif pengikut (follower) akun 

instagram gosip di kalangan mahasiswa UNS dalam mengakses akun gosip 

tersebut?” 

 

Landasan Teori 

1. Pengertian Komunikasi 

Untuk memahami lebih lanjut mengenai istilah komunikasi, Harold 

Lasswell (Mulyana, 2010) menyebutkan bahwa cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut, Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect. 

Definisi Lasswell diatas menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah 

proses penyampaian pesan dari komunikator (penyampai pesan) kepada 

komunikan (penerima pesan) melalui sebuah saluran media yang mampu 

menimbulkan efek tertentu. Berdasarkan definisi Lasswell, komunikasi 

memiliki lima unsur utama yang saling berkaitan, yaitu komunikator, pesan, 

saluran, komunikan, dan efek. 

2. Media Baru (New Media) 

Media baru seringkali diartikan secara sederhana sebagai media 

interaktif melalui perangkat komputer. Namun, Terry Flew mendefinisikan 

new media yang ditekankan pada forms atau format isi media yang 

dikombinasikan dan kesatuan data baik teks, suara, gambar, dan sebagainya 

dalam format digital dan disebarkan melalui jaringan internet (Severin & 

Tankard, 2007). Artinya, media baru merupakan sebuah saluran media yang 

berbasis internet yang memungkinkan penggunakan untuk berinteraksi secara 

aktif dengan pengguna lainnya. 



 

3. Social Networking Sites (SNSs) 

Social Networking Sites (SNSs) atau situs jejaring sosial lebih dikenal 

sebagai media sosial. Media sosial terdiri atas sejumlah situs internet yang 

dibangun untuk memungkinkan dan mendorong pengguna untuk menciptakan 

jaringan pertemanan dan juga berbagai pesan dan materi audiovisual yang 

sering kali tersedia untuk publik yang lebih luas (Mcquail, 2011). Menurut 

Boyd (Boyd & Ellison, 2007), SNSs atau jejaring sosial adalah layanan 

berbasis web yang memungkinkan individu untuk membentuk identitas diri, 

memilih dengan siapa mereka berbagi koneksi, dan menjalin koneksi dengan 

orang lain didalam sebuah sistem yang terbatas. Di Indonesia sendiri terdapat 

banyak situs jejaring sosial yang terkenal, antara lain Facebook, Instagram, 

Twitter dan Youtube. 

4. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang 

memungkinkan penggunanya mengambil foto dan video, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk 

milik Instagram sendiri. Instagram merupakan salah satu dari tiga situs 

jejaring sosial yang paling banyak diakses oleh penduduk indonesia.  

5. Akun Gosip 

Akun gosip merupakan sebuah akun di instagram yang 

mengonstruksikan identitasnya sebagai sebuah akun gosip dimana konten-

konten yang diunggah merupakan perbincangan tentang informasi atau cerita 

orang lain. Akun gosip cenderung memicu pengguna lain untuk ikut 

berinteraksi tentang konten yang diunggah. Biasanya, konten yang diunggah 

oleh akun gosip merupakan informasi selebritas baik itu bersifat positif 

maupun negatif. 



6. Teori Uses and Gratification 

Teori Uses and Gratifications menurut Maslow (dalam West dan 

Turner, 2008) adalah perluasan dari teori kebutuhan dan motivasi. Dalam 

teori kebutuhan dan motivasi, Abraham Maslow menyatakan bahwa orang 

secara aktif berusaha untuk memenuhi hierarki kebutuhannya. Sedangkan, 

Teori Uses and Gratifications milik Blumer dan Katz yang mengatakan 

bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan 

menggunakan media tersebut. Katz, Blumler & Gurevitch menjelaskan 

mengenai asumsi dasar dari teori uses and gratification, West dan Turner 

(2008) yaitu : 

a. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak sebagai bagian penting dari 

penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

b. Dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan pemuasaan 

kebutuhan dengan pemelihan media terletak pada khalayak. 

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media lebih luas. 

Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui komsumsi media amat 

bergantung pada perilaku khalayak yang bersangkutan. 

d. Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota 

khalayak. Artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

e. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. 

Seiring perkembangan jaman, teori uses and gratifications juga 

mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan. Saat ini, teori uses 

and gratifications lebih melihat kepada sisi individu dalam menggunakan 

media. Teori ini lebih banyak melihat bagaimana motif, penggunaan dan 

kepuasan individu dalam menggunakan suatu media. Begitupun dalam 

menggunakan media berupa akun instagram gosip. Sebelum beranjak pada 



penelitian tentang kepuasan atau dampak, penelitian ini akan menitikberatkan 

pada motif serta tujuan penggunaan media khususnya akun instagram gosip. 

7. Motif Penggunaan Media 

Kata “motif” didalam kamus besar bahasa indonesia daring memiliki 

arti alasan atau penyebab seseorang melakukan sesuatu. Sehingga motif 

penggunaan media diartikan sebagai alasan yang mendorong seseorang untuk 

menggunakan suatu media. Kebutuhan seseorang yang dipengaruhi oleh 

keadaan psikologis dan lingkungan sosial tertentu akan memunculkan motif 

untuk menggunakan media. Motif penggunaan tersebut memicu seseorang 

untuk menggunakan media dalam rangka memenuhi kebutuhan atau tujuan 

penggunaan medianya. 

Banyak motif yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan 

suatu media. Salah satunya, studi yang dilakukan oleh Papacharissi dan Rubin 

(2000) didalam jurnalnya yang mengemukakan tentang lima motif 

penggunaan internet. Motif-motif tersebut antara lain : 

a. Interpersonal utility 

b. Passing time 

c. Information seeking 

d. Convenience utility 

e. Entertainment. 

Teori motif penggunaan internet Papacharissi dan Rubin digunakan 

sebagai rujukan oleh Whiting dan Williams (2013) didalam studinya. 

Didalam jurnalnya yang berjudul Why people use social media: a uses and 

gratifications approach, dia menjelaskan mengenai 10 motif yang mendorong 

seseorang untuk menggunakan media sosial, yaitu : social interaction, 

information seeking, pass time, entertainment, relaxation, expression of 

opinions, communicatory utility, convenience utility, information sharing, dan 

surveilance / knowledge about other. 

 

 



8. Teori Penggunaan Media (Media Use) 

Penggunaan media berkaitan dengan orientasi atau tujuan pengguna 

dalam menggunakan suatu media. Hal ini berkaitan dengan harapan-harapan 

pengguna akan tercapainya pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan 

media. Orientasi tersebut bisa dicapai ketika menggunakan media atau setelah 

menggunakan media. Katz, Elihu dan Blumer (dalam McQuail, 2011) 

menyatakan, “kebutuhan tertentu individu itu meliputi, : kebutuhan kognitif, 

afektif, integrasi personal, integrasi sosial dan pelarian (escapist)”. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif kualitatif. Didalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak 

dipandu oleh landasan teori melainkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan 

sehingga menghasilkan data-data yang mendalam. Namun, hasil dari penelitian ini 

tidak bisa di generalisasi. 

Subyek pada penelitian ini merupakan mahasiswa Universitas Sebelas 

Maret yang merupakan pengikut (follower) akun gosip instagram. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling yaitu purposive 

sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik indept-interview 

terhadap 8 orang narasumber yang merupakan pengikut (follower) dari satu atau 

lebih akun gosip di instagram. 

 

Hasil Penelitian 

A. Motif Penggunaan Akun Gosip 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 8 orang 

narasumber, telah didapatkan data-data tentang motif mereka dalam 

mengakses akun gosip. Data tersebut akan dipaparkan satu persatu dengan 

mengacu pada teori Papacharissi dan Rubin (2000) tentang motif penggunaan 



internet. Berikut adalah motif mahasiswa Universitas Sebelas Maret dalam 

mengakses akun gosip di situs jejaring sosial instagram. 

1. Passing Time Motive atau Motif Melewatkan Waktu. 

Motif melewatkan waktu menurut Papacharissi dan Rubin (2000) 

diartikan sebagai dorongan untuk mengisi waktu luang yang dimilikinya. 

Motif ini dapat didefinisikan menjadi dua konteks. Yang pertama, ketika 

momen-momen yang tidak menyenangkan bagi pengguna, motif ini 

dapat diartikan sebagai melarikan diri dari momen tersebut. Seseorang 

akan cenderung mengalihkan perhatian untuk menghindari interaksi 

dengan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Salah satunya dengan 

mengakses akun gosip. Sedangkan definisi yang kedua, tanpa adanya 

momen atau hal-hal yang tidak menyenangkan, motif ini digunakan 

untuk menghabiskan waktu luang atau senggang yang dimiliki seseorang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, narasumber 

cenderung mengakses akun gosip untuk mengisi waktu luang dalam 

definisi kedua. Artinya, mereka  bukan untuk menghindari waktu yang 

tidak menyenangkan, justru mereka mengakses akun gosip ketika 

bersantai pada waktu luang yang dimiliki.  

2. Information Seeking Motive atau Motif Pencarian Informasi. 

Motif pencarian informasi merupakan suatu dorongan untuk 

mencari dan mendapatkan informasi-informasi tertentu yang dibutuhkan 

oleh seseorang. Namun, dorongan ini juga dapat muncul untuk sekedar 

melihat-lihat apa yang ada di internet. Setelah dilakukan penelitian, 

ditemukan bahwa motif pencarian informasi ini masih bisa dikategorikan 

mencari motif-motif yang lebih spesifik. Motif-motif tersebut yaitu : 

a. Motif untuk mengetahui informasi terbaru. Narasumber ingin 

mengetahui peristiwa-peristiwa nasional terbaru yang sedang terjadi 

khusunya pada selebritas. Narasumber tersebut juga menyatakan 

bahwa mereka tidak ingin ketinggalan kabar terbaru. Hal ini berarti, 

akun gosip dipercaya memiliki konten yang terkini (up to date). 



b. Motif konfirmasi isu. Motif ini adalah motif untuk mencari 

pembenaran atau konfirmasi (cross check) mengenai suatu informasi 

atau isu yang didapatkan dari sumber lain. Informasi yang akan 

dikonfirmasi tersebut, biasanya didapatkan dari kabar burung yang 

tidak jelas sumbernya dan kemudian disebarkan dari mulut ke mulut. 

c. Motif pengawasan. Motif pengawasan merupakan dorongan yang 

muncul pada diri seseorang untuk mengetahui tentang orang lain dan 

hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Keingintahuan 

tersebut tak terbatas pada aspek tertentu, bisa saja tentang kegiatan 

yang dilakukan, lingkungan sosial bahkan kehidupan pribadinya. 

Namun, pengikut akun gosip disini sebatas memenuhi dan 

memuaskan rasa keingintahuan mereka terhadap orang lain, dalam 

hal ini selebritas. 

d. Motif pencarian bahan bacaan. Motif pencarian informasi juga 

mencakup motif untuk sekedar melihat apa-apa yang ada di internet. 

Dalam hal ini, peneliti merumuskan motif tersebut sebagai sumber 

bahan bacaan bagi pengikut akun gosip. Narasumber tersebut 

menyatakan bahwa dia mengakses akun gosip sebatas untuk 

membaca saja. Karena menurutnya, informasi yang diberikan oleh 

akun gosip bukanlah informasi yang penting dan perlu untuk 

diterima. 

3. Interpersonal Utility atau Motif Hubungan Interpersonal. 

Motif interpersonal utility adalah dorongan yang muncul untuk 

melakukan interaksi sosial dengan orang lain disekitarnya. Bentuk 

interaksi yang terjadi dapat beragam. Dan interaksi tersebut dapat terjadi 

di ranah dunia maya dan dunia nyata. Didalam penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti menemukan varian motif hubungan interepersonal 

seseorang dalam mengakses akun gosip, sebagai berikut : 

a. Motif penyebaran informasi. Motif ini muncul ketika seseorang 

memiliki keinginan untuk berbagi informasi kepada orang lain. Hal 



yang mendasarin motif ini bermacam-macam, seperti keinginan 

untuk membagikan informasi kepada teman-temannya agar mereka 

mendapatkan informasi yang sama dengan narasumber. 

b. Motif pencarian bahan obrolan. Motif ini diartikan sebagai dorongan 

seseorang mengakses akun gosip untuk mendapatkan materi yang 

dapat dibicarakan dengan orang-orang disekitarnya. Para pengikut 

akun gosip dikalangan mahasiswa sering menggunakan konten-

konten didalam akun gosip instagram sebagai bahan pembicaraan 

mereka. Pembicaraan yang dilakukan terjadi melalui interaksi 

langsung. 

c. Motif adaptasi dengan lingkungan pertemanan. Beberapa 

narasumber menyatakan bahwa mereka mengakses akun gosip 

karena dipengaruhi oleh lingkungan pertemannya. Adapula 

narasumber yang sebenarnya tidak tertarik dengan akun gosip, 

namun karena lingkungan sosialnya sering membahas tentang konten 

dari akun gosip, akhirnya dia mengikuti akun gosip untuk dapat 

beradaptasi. 

d. Motif mengutarakan pendapat. Motif ini adalah motif dimana 

seseorang menggunakan media sosial untuk mengunggapkan ide, 

pikiran dan pendapatnya. Didalam konteks mengakses akun gosip 

ini, cara pengikut (follower) akun gosip dalam mengutarakan 

pendapat sangat terbatas. Mereka dapat mengutarakan pendapat 

hanya melalui tindakan menyukai dan mengomentari suatu konten 

yang di post oleh admin akun gosip. 

4. Entertainment Motive atau Motif Hiburan. 

Motif ini merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan 

hiburan atau kesenangan. Motif ini dapat diartikan juga sebagai dorongan 

untuk melepaskan diri dari tekanan atau emosi-emosi negatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, narasumber sering menyebutkan 



bahwa mereka mengakses akun gosip karena mereka merasa terhibur 

dengan hal-hal yang ada didalamnya. 

Motif hiburan yang muncul di kalangan mahasiswa UNS dapat 

dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, pengguna akun gosip 

mengakses akun gosip untuk menghibur dirinya sendiri. Biasanya, 

individu seperti ini hanya membaca konten-konten yang ada didalam 

akun gosip. Sedangkan motif yang kedua berhubungan dengan interaksi 

dengan orang lain, misalnya sebagai bahan bercandaan dengan teman. 

Narasumber menyebutkan hal-hal secara spesifik yang membuat 

mereka merasa terhibur ketika mengakses akun gosip. hal-hal tersebut 

adalah keunikan caption, komentar dari para pengakses akun gosip dan 

perang komentar yang terjadi di kolom komentar akun gosip. 

5. Convenience Utility atau Motif Kenyamanan 

Motif kenyamanan merupakan dorongan untuk menggunakan 

internet yang muncul dikarenakan hal-hal yang menimbulkan 

kenyamanan dalam pengaksesannya. Artinya, seseorang akan mengakses 

suatu media, karena ketika dia menggunakan media tersebut ada perasaan 

nyaman yang muncul. Beberapa alasan atau faktor-faktor yang memicu 

munculnya rasa nyaman adalah sebagai berikut : 

a. Kecepatan penyebaran informasi 

b. Kenetralan informasi yang disajikan 

c. Pemilihan kosa kata yang unik 

d. Beberapa akun gosip tidak menggiring opini publik 

e. Informasi yang disediakan bervariasi 

f. Kesesuaian dengan minat baca mahasiswa 

g. Kebiasaan atau ketergantungan mengakses akun gosip 

 

 

 



B. Tujuan Penggunaan Akun Gosip 

Tujuan penggunaan media berkaitan dengan tercapainya pemenuhan 

kebutuhan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan penggunaan media berkaitan 

dengan tujuan mahasiswa UNS mengakses akun gosip di instagram dalam 

rangka memenuhi kebutuhannya. Katz, Elihu dan Blumer (1974) menyatakan, 

“kebutuhan tertentu individu itu meliputi, : kebutuhan kognitif, afektif, 

integrasi personal, integrasi sosial dan pelarian (escapist)”. Menurut mereka, 

tujuan individu dalam mengakses suatu media adalah untuk memenuhi salah 

satu atau beberapa dari lima kebutuhan yang disebutkan. Berikut adalah 

keterkaitan motif individu dalam mengakses akun gosip dengan tujuan 

pemenuhan kebutuhannya. 

1. Cognitive Needs atau Kebutuhan Kognitif. 

Kebutuhan kognitif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan informasi, pengetahuan, dan pemahaman melalui lingkungan. 

Salah satu motif seseorang dalam mengakses akun gosip adalah motif 

pencarian informasi. Kemunculan motif ini sangat berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan kognitif atau kebutuhan akan informasi seseorang. 

Sehingga, dapat disimpulkan motif pencarian informasi ini bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan kognitif atau peneguhan akan informasi dan 

pengetahuan. 

2. Affective Needs atau Kebutuhan Afektif. 

Kebutuhan afektif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan 

emosional. Kebutuhan ini memunculkan motif-motif yang berkaitan 

dengan sisi emosional individu.  

Motif mengakses akun gosip yang muncul untuk memenuhi 

kebutuhan afektif adalah motif entertainment atau hiburan. Artinya, sisi 

emosional individu dalam hal ini kesenangan memunculkan motif 



mendapatkan hiburan yang akhirnya mendorong seseorang untuk 

mengakses akun gosip. 

Motif lainnya yang muncul untuk memenuhi kebutuhan afektif 

seseorang adalah motif kenyamanan (convenience). Motif ini termasuk 

dalam pemenuhan kebutuhan afektif karena muncul dari sisi emosional 

pengguna. Kenyamanan adalah suatu perasaan emosional yang ada dalam 

diri seorang individu. Artinya, dalam rangka memenuhi kebutuhan 

emosionalnya (dalam hal ini rasa nyaman), muncul motif kenyamanan 

yang mendorong seseorang untuk mengakses akun gosip. 

3. Personal Integrative Needs atau Kebutuhan Integrasi Personal 

Kebutuhan integrasi personal adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status 

individual. Kebutuhan ini sangat berkaitan dengan status dan harga diri 

seseorang. 

Tujuan penggunaan akun gosip dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan integrasi personal ini jarang ditemukan di kalangan 

mahasiswa UNS yang mengakses akun gosip. Hanya ada satu orang 

narasumber yang mengakses akun gosip untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Motif yang muncul dalam kasus ini adalah motif penyebaran 

informasi. Namun, tujuan yang ingin dicapai dengan menyebarkan suatu 

informasi adalah untuk meneguhkan status individunya. Perlu diingat 

bahwa tidak semua motif penyebaran informasi bertujuan untuk 

pemenuhan kebutuhan integrasi personal. 

4. Sosial Integrative Needs atau Kebutuhan Integrasi Sosial. 

Kebutuhan integrasi sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan dunia. Kebutuhan ini 

berkaitan dengan hasrat untuk menjalin hubungan interpersonal. 

Salah satu motif mengakses akun gosip yang muncul dikalangan 

mahasiswa UNS adalah motif hubungan sosial. Motif ini merupakan 



dorongan yang muncul didalam diri individu untuk melakukan hubungan 

interpesonal. Artinya, adanya kebutuhan integrasi sosial didalam diri 

individu memicu munculnya motif hubungan interpersonal yang 

mendorong seseorang mengakses akun gosip di instagram. 

5. Escapist needs atau Kebutuhan Pelarian/Pelepasan. 

Kebutuhan akan pelarian atau pelepasan adalah kebutuhan yang 

berkaitan dengan menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat 

keanekaragaman. Kebutuhan ini berkaitan dengan tujuan penggunaan 

media untuk menghindari dan melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang 

menimpanya.  

Adanya motif passing time dalam mengakses akun gosip di 

instagram. Motif ini menyatakan bahwa seseorang mengakses akun gosip 

untuk menghabiskan waktu luang dan menghindari interaksi tatap muka 

dengan orang lain. Waktu luang yang dimiliki seseorang seringkali 

menimbulkan rasa bosan.  

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

munculnya motif passing time adalah satu bentuk pemenuhan akan 

kebutuhan pelarian atau pelepasan. Seseorang dengan kebutuhan akan 

pelepasan ini akan memiliki motif untuk mengakses akun gosip di 

instagram untuk tujuan memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

Kesimpulan 

Motif mahasiswa dalam mengakses akun gosip sangat bervariasi. Motif-

motif ini muncul secara pribadi dari dalam diri narasumber. Penelitian ini tidak 

dapat menyimpulkan motif mana yang paling dominan, melainkan hanya 

memaparkan variasi motif yang muncul. Berikut adalah 12  motif mahasiswa 

dalam mengakses akun gosip, antara lain :  

a. Pencarian bahan obrolan. 

b. Berbagi informasi. 



c. Beradaptasi dengan lingkungan pertemanan. 

d. Mengutarakan pendapat 

e. Menghabiskan waktu senggang 

f. Konfirmasi isu 

g. Pencarian bahan bacaan 

h. Pengawasan 

i. Pencarian informasi terbaru 

j. Kenyamanan dalam mengakses 

k. Bahan bercandaan 

l. Menghibur diri 
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