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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Motif Afiliasi

1. Pengertian Motif

Motif berasal dari kata motion yang berarti gerakan atau sesuatu

yang bergerak (Sarlito Wirawan, 2000). Menurut Gerungan (2004) motif

merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-

alsan atau dorongan-dorongan dalam diri masnusia yang menyebabkan dia

berbuat sesuatu. Manusia bukanlah benda mati yang bergerak hanya bila

ada daya dari luar yang mendorongnya, melainkan makhluk yang

mempunyai daya-daya dalam dirinya sendiri untuk bergerak dan inilah

yang disebut dengan motivasi. Oleh karena itu motivasi sering disebut

dengan penggerak perilaku atau the energier of behavior. Motif adalah

dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan (Abu Ahmadi, 2007).

Motif merupakan dorongan, keinginan atau tenaga penggerak yang

berasal dari dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu. Motif-motif itu

memberikan tujuan dan arah kepada tingkah laku kita, juga tingkah laku

kita sehari-hari, seperti : menyetel wekker, membaca surat kabar, makan

tiga kali sehari dan sebagainya (Soetarno, 1989: 39). Motif sebagai

pendorong pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait mengait

dengan faktor-faktor lain. Motif juga merupakan suatu pengertian yang

melingkupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia

yang menyebabkan ia berbuat sesuatu (Gerungan, 22004). Semua tingkah
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laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif juga disebut

tingkah laku refleks yang berlangsung secara otomatis dan mempunyai

maksud-maksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi

diri manusia. Hal-hal yang dapat mempengaruhi motif disebut motivasi.

Sedangkan menurut Sobur (2003: 266) motif merupakan

pengertian yang melingkupi penggerak. Alasan-alasan atau dorongan-

dorongan dalam diri manusialah yang menyebabkan manusia itu berbuat

sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif.

Juga tingkah laku yang disebut tingkah laku secara refleks dan yang

berlangsung secara otomatis mempunyai maksud tertentu meskipun

maksud itu tidak disadari oleh manusia.

Berdasarkan pengertian motif dari beberapa pakar di atas maka

dapat disimpulkan bahwa motif merupakan dorongan, hasrat, keinginan

dan tenaga penggerak lainnya, yang berasal dari dalam dirinya, untuk

melakukan sesuatu. Motif memberikan tujuan dan arah kepada tingkah

laku kita. Juga berbagai kegiatan yang biasanya kita lakukan sehari-hari

mempunyai motif tersendiri.

2. Pengertian Motif Afiliasi

Menurut Martaniah (dalam Muharini Aulia, 2010) motif berafiliasi

adalah keinginan untuk mendekat atau keinginan untuk kerjasama dengan

orang lain, menyenangkan dan mendapat afeksi dari orang lain, dan setia

terhadap teman. Dalam motif berafiliasi ini terkandung kepercayaan,

kemauan baik, afeksi, kasih dan empati yang simpatik yang
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dimanifestasikan dalam sikap bersahabat, sosial, menyenangkan, penuh

kasih dan kepercayaan, dan bersifat baik.

Motif afiliasi adalah kebutuhan sosial berteman, dicintai dan

mencintai serta diterima dalam pergaulan kelompok dan lingkungannya.

Manusia pada dasarnya selalu ingin hidup berkelompok dan tidak

seorangpun manusia menyendiri di tempat terpencil (Hasibuan, 2005).

Tiga karakteristik orang yang memiliki motif berafiliasi yang

tinggi, yaitu keinginan yang kuat untuk bersepakat dan memperoleh

dukungan dari orang lain, cenderung menyesuaikan diri terhadap harapan

dan norma orang lain saat “ditekan” oleh hubungan persahabatan yang

mereka nilai berharga, memiliki keinginan yang tulus untuk menjaga

perasaan orang lain (Yuwono, 2005). Arthur dan Emily (2010: 21)

menyatakan afiliasi adalah menjalin hubungan erat atau asosiasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motif afiliasi

merupakan motif untuk menjalin dan mempertahankan suatu hubungan

dengan orang lain yang disertai kepercayaan dan perasaaan yang kuat.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motif Afiliasi

Manusia memiliki tingkat motif afiliasi yang berbeda-beda antara

yang satu dengan yang lainnya. Fanzoi (2006) mencoba menjelaskan

beberapa faktor yang menyebabkan kita memiliki hasrat berafiliasi yang

berbeda-beda. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi hasrat berafiliasi

pada manusia. Ketiga faktor tersebut adalah :
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a. Warisan/ kebudayaan evolusioner manusia

Tampaknya motif manusia untuk memiliki sangat kuat dan

fundamental. Saat motif ini tidak terpenuhi dan mengalami

pengeluaran atau penolakan, manusia akan bertindak dengan beragam

cara yang negatif, seperti meningkatnya stress, kecemasan, dan

perilaku penyerahan diri, yang biasanya sering diikuti dengan

penurunan kesehatan fisik. Studi mengenai gambaran otak manusia

mengindikasikan bahwa perasaan sakit sosial yang kit alami yang

diakibatkan oleh penolakan secara neurologi memiliki kesamaan

dengan perasaan distress yang dihubungkan dengan sakit fisik, yang

mana keduanya dimulai di dalam bagian depan cingulated cortex otak

di lobus frontal.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kecenderungan manusia

untuk mencari orang lain, untuk berteman dan untuk membentuk

hubungan dekat yang menyenangkan terlihat seperti sifat yang diwarisi

yang membantu manusia untuk bertahan dan bereproduksi.

b. Otak dan aktivitas sistem saraf pusat

Perkembangan bukti biologis mengindikasikan bahwa perbedaan antar

individu dalam motif afiliasi meliputi perbedaan-perbedaan di dalam

arousability sistem saraf pusat dan aktivitas otak yang terkait dengan

pengalaman emosi negatif dan positif. Arousability adalah derajat

kebiasaan yang membangun produksi stimulasi dari sistem saraf pusat.
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c. Kebudayaan, gender dan afiliasi

Diluar penyebab biologis, kebutuhan afiliasi juga tampak dibentuk

oleh variabel kebudayaan. Studi yang dilakukan oleh Geert Hofstede

(dalam Aulia, 2010) terhadap 22 desa menemukan hubungan yang

positif (r = 46) antara derajat kebudayaan individualis dan kebutuhan

afiliasi warganya: semakin tinggi kebudayaan individualis maka akan

membutuhkan kebutuhan afiliasi yang lebih tinggi. Dalam menjelaskan

penemuan ini, Hofstede menetapkan bahwa dalam kebudayaan

individualis, secara general individu berharap untuk mengembangkan

secara individual hubungan mereka dan untuk melakukan hal yang

sama dalam berbagai variasi keadaan sosial. Karena mereka

mengembangkan pertalian sosial dengan orang lain dari berbagai

kelompok sosial, mereka mungkin memiliki banyak hubungan, tetapi

mereka tidak memiliki keintiman.

Walaupun hubungan sosial pada orang-orang individualis cenderung

kurang intim daripada orang yang kolektivitis, beberapa orang

individualis berusaha mempererat hubungan yang lebih intim daripada

yang lain. Perempuan juga lebih suka daripada laki-laki untuk berfikir,

bersikap dan menetapkan dirinya dijalan yang menegaskan koneksi

emosi mereka dengan orang lain. Berhubungan secara sosial relasi diri

yang lebih ini, dapat dibedakan dengan kesendirian kemandirian diri

yang menjadi tipikal laki-laki, yang membuat seseorang menjadi

mandiri dan kurang tertarik dalam pengembangan emosi.
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Selain ketiga point yang dijabarkan di atas, Martaniah (1984)

menambahkan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi motif

berafiliasi yaitu perasaan dan kesamaan. Kesamaan dapat berupa

kesamaan status, kesamaan kelompok etnik, kesamaan bangsa. Sebagai

contoh dapat dilihat bahwa orang yang memiliki kesamaan pendidikan

lebih tertarik untuk menjalin hubungan dan mempertahankannya sehingga

terbentuklah semacam forum alumni dan sebaginya.

4. Ciri-ciri Bentuk Motif Afiliasi

Martaniah (dalam Muharini Aulia (2010) juga menyatakan bahwa

motif afiliasi merupakan keinginan untuk mendekat atau keinginan untuk

kerjasama dengan orang lain, menyenangkan dan mendapat afeksi dari

orang lain, dan setia terhadap teman. Di dalam motif afiliasi terkandung

kepercayaan, kemauan baik, afeksi, kasih dan empati yang simpatik yang

dimanifestasikan dalam sikap bersahabat, sosial, menyenangkan, penuh

kasih dan kepercayaan dan bersifat baik.

Martaniah (dalam Muharini Aulia, 2010) menjelaskan bentuk aksi

dari motif afiliasi individu secara mendetail. Penjabaran aksi-aksi tersebut

dibagi ke dalam beberapa komponen sebagaimana tertera dalam tabel di

bawah ini:
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Tabel 2.1

Ciri-ciri Motif Afiliasi

No Komponen Ciri Aksi

1 General (umum) - Bertemu dan berkenalan dengan orang
lain

- Membentuk, memelihara/menerima
keterkaitan dengan orang lain

- Menunjukkan perbuatan baik dan cinta
- Melakukan sesuatu yang menyenangkan

orang lain
- Menghindari untuk menyakiti orang lain

dan menghilangkan pertengkaran
2 Motoners (motorik) - Mendekatan diri

- Melambai, berjabat tangan dan memeluk

3 Verbones (Verbal) - Mengucap salam, halo dan bertanya
dengan bersahabat

- Memberi informasi bercerta dan bertukar
perasaan

- Mengeskpresikan, perasaan dan
mempercayai orang lain

4 Kontak - Melakukan pendekatan, menyentuh,
menemani dan tinggal dekat kerabat

5 Persamaan - Merasa atau bersikap seperti teman
- Mengikuti dan menyetujui orang lain

6 Kerjasama - Menerima sesuatu dengan orang lain

7 Timbal Balik - Berkomunikasi, bermain dengan orang
lain, bertelpon dan mengirim surat

- Berbagi keuntungan, pengetahuan,
kepercayaan dengan orang lain

- Menikmati hubungan intim dengan
orang yang dicintai

8 Ide - Menerima ide, menyelaraskan satu
perasaan dengan perasaan yang
lain/menyelesaikan perbedaan
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B. Jejaring Sosial Jejaring sosial

1. Pengertian Jejaring Sosial Jejaring sosial

Belakangan ini jejaring sosial merupakan salah satu kegiatan dunia

maya yang paling digemari oleh semua lapisan masyarakat, baik anak-

anak, remaja maupun dewasa. Jejaring sosial sudah menjadi tempat

berkumpul, bermain dan bersosialisasi dengan teman sehingga banyak

yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya didepan jejaring sosial

(Antoneric, 2011).

Penggunaan situs Jejaring Sosial telah menjadi urat nadi kehidupan,

karena mampu mengisi ruang-ruang kosong bagi seseorang untuk

berselancar di dunia maya. Situs Jejaring Sosial digandrungi oleh ribuan

bahkan jutaan anak bangsa lintas usia. Situs Jejaring Sosial yang bermula

dari sebuah universitas ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Sistem dan jaringan yang awalnya dirancang sangat sederhana

berkembang menjadi sangat kompleks.

Melalui Situs Jejaring Sosial, seseorang dapat menjalin silaturahmi

dengan teman lama,keluarga, kolega serta dapat bertukar pikiran,

informasi pengalaman, bahkan curhat dengan pasangan yang diminatinya.

Situs Jejaring Sosial dapat pula dimanfaatkan untuk mengkampanyekan

suatu ide dan gagasan. Dapat pula dimanfaatkan sebagai ruang diskusi

antarkomunitas melalui group atau pages, sehingga dapat meningkatkan

kapasitas dan pengetahuan anggotanya.



20

2. Dampak Positif dan Negatif Jejaring Sosial

Dampak positif dan negatif dari Jejaring Sosial adalah (Didno, 2011):

a. Dampak Positif Jejaring Sosial

1) Anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis

dan sosial yang sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini.

Mereka akan belajar beradaptasi, bersosialisasi dengan publik dan

mengelola jaringan pertemanan.

2) Memperluas jaringan pertemanan. Berkat situs jejaring sosial ini

anak menjadi lebih muda berteman dengan orang lain di seluruh

dunia. Meskipun sebagian besar diantaranya tidak pernah mereka

temui secara langsung.

3) Anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan

diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena

mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain.

4) Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih

bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya memberikan perhatian

saat ada teman mereka berulang tahun, mengomentari foto,video dan

status teman mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak

dapat bertemu secara fisik.

b. Dampak Negatif Jejaring Sosial

1) Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia

nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Jika anak

terlalu banyak berkomunikasi di dunia maya.
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2) Situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih

mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan

lingkungan di sekitar mereka, karena kebanyakan menghabiskan

waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan menjadi kurang

berempati di dunia nyata.

Menurut Pohowato (2012) dampak negatif dari penggunaan Situs

Jejaring Sosial, yaitu:

a) Menurunkan kinerja.

Sebagian besar pegawai, karyawan, dosen, mahasiswa menggunakan

Situs Jejaring Sosial pada saat jam kerja sedang berlangsung, karena

alasan jenuh, refreshing, mendinginkan otak dan lain sebagainya.

Artinya, telah terjadi pengurangan waktu untuk bekerja dan

menyelesaikan kewajibannya. Maka konsekuensi logisnya adalah

produktivitas menjadi berkurang.

b) Perhatian terhadap keluarga berkurang.

Kerapkali para pengguna membuka Situs Jejaring Sosial pada saat

bercengkrama dengan keluarga. Sebuah riset di Inggris

menunjukkan, waktu orang tua bersama anak-anak semakin sedikit,

karena berbagai alasan, salah satunya karena Situs Jejaring Sosial.

Kemungkinan dapat terjadi, seorang suami sedang menulis wall, si

istri sedang membuat koment di foto, sementara anak-anak diurus

pembantu. Sebuah reduksi pencapaian keluarga sakinah, mawaddah

warohmah.
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c) Terjadinya Jaringan Kehidupan Sosial.

Berkelana dengan Situs Jejaring Sosial sangat nyaman dan

mengasyikkan. Maka, sebagian orang merasa cukup membangun

berinteraksi sosial melalui Situs Jejaring Sosial saja, sehingga

mengurangi frekuensi bertemu muka. Momentum bertemu muka

membuahkan pembicaraan, tatapan mata, ekspresi wajah, tangis,

canda dan tawa. Hal tersebut tidak dapat digantikan dengan

pertemuan di dunia maya, tidak bisa ditukar oleh rentetan kata-kata

bahkan video sekalipun.

d) Batasan Ranah Pribadi dan Sosial Menjadi Kabur.

Pada Situs Jejaring Sosialer memiliki kebebasan untuk menuliskan

ide, gagasan, pemikiran, bahkan perasaannya sekalipun, tanpa

disadari hal tersebut tidak terlalu pantas, bahkan tidak memenuhi

kelayakan etika dan estetika untuk disampaikan pada lingkup sosial.

Kadang persoalan rumah tangga seseorang tanpa sadar bisa diketahui

orang lain, cukup dengan hanya memperhatikan status dari orang

tersebut.

e) Bocornya Data Rahasia pada Khalayak.

Tak jarang Situs Jejaring Sosialer tidak menyadari bahwa beberapa

data penting yang tidak semestinya ditampilkan secara terbuka,

namun karena default dari info kita terlupakan untuk menutup. Kalau

memang ada yang perlu baru dibuka satu per satu sesuai motif.
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f) Terjadinya Pornografi

Tak dapat dihindari, sebagaimana Situs Jejaring Sosial lainnya, tentu

ada saja para pihak yang memanfaatkan situs tersebut untuk kegiatan

yang berbau pornografi dan pemberitaan pada berbagai media massa,

banyak yang memaparkan kejadian asusila tersebut.

g) Pemanfaatan untuk kegiatan Negatif.

Meskipun dalam klausul kesepakatan penggunaan Situs Jejaring

Sosial telah melarang hal ini, tetap ada pihak yang memanfaatkan

Situs Jejaring Sosial untuk kegiatan negatif melalui group ataupun

pages. Berita paling aktual adalah terbukanya jaringan prostitusi dan

trafficking melalui Situs Jejaring Sosial.

C. Kerangka Pemikiran

Remaja atau siswa saat ini sebagian besar telah menjadi pengguna

situs jejaring sosial. Sesuai dengan karakteristik siswa yang suka mencoba

hal-hal baru, situs jejaring sosial sangat cepat diadopsi oleh siswa. Situs

jejaring sosial merupakan media komunikasi dengan fasilitas membangun

hubungan, oleh karena fitur utama dari situs jejaring sosial adalah profil

pengguna dan daftar teman.

Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang

memungkinkan penggunanya membuat profil, melihat list pengguna yang

tersedia, dan mengundang teman untuk bergabung dalam situs tersebut.

Penggunaan jejaring sosial sudah menjadi kebutuhan yang mutlak bagi semua
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orang terutama siswa karena untuk mencari sumber informasi, kebutuhan

akan tugas, sarana untuk komunikasi dan penulisan yang akan dicari.

Belakangan ini jejaring sosial merupakan salah satu kegiatan dunia

maya yang paling digemari oleh semua lapisan masyarakat, baik anak-anak,

remaja maupun dewasa. Jejaring sosial sudah menjadi tempat berkumpul,

bermain dan bersosialisasi dengan teman sehingga banyak yang

menghabiskan waktu berjam-jam hanya didepan jejaring sosial (Antoneric,

2011).

Situs jejaring sosial berorientasi menyediakan kesempatan untuk

menggabungkan antara online dan interaksi tatap muka yang dibatasi domain

pura-pura. Hal ini membuat mereka beda dari situs jaringan

tradisional,mereka adalah komunitas berbasis ruang nyata bersama.

Kombinasi ini mungkin menjelaskan ledakan pertumbuhan beberapa layanan

berdasarkan jejaring sosial, hal ini dapat diketahui dari Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna

internet di Indoenesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95

persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.

Motif afiliasi adalah keinginan untuk membangun dan

mempertahankan hubungan yang hangat dan bersahabat dengan orang lain.

Afiliasi menunjukkan tingkat dimana orang yang mencari persetujuan dari

orang lain, menyesuaikan diri dengan bayak orang dan menghindari konflik

atau konfrontasi dengan orang lain.
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Motif berafiliasi adalah keinginan untuk mendekat atau keinginan

untuk kerjasama dengan orang lain, menyenangkan dan mendapat afeksi dari

orang lain, dan setia terhadap teman. Dalam motif berafiliasi ini terkandung

kepercayaan, kemauan baik, afeksi, kasih dan empati yang simpatik yang

dimanifestasikan dalam sikap bersahabat, sosial, menyenangkan, penuh kasih

dan kepercayaan, dan bersifat baik (Martaniah, 1984).

Motif afiliasi menggunakan situs jejaring sosial lebih banyak

digunakan oleh para siswa baik dari sekolah umum maupun sekolah

pesantren. Tetapi motif afiliasi antar asal sekolah terlihat berbeda. Hal ini

dikarenakan pada sekolah umum siswa lebih banyak menghabiskan waktu

istirahat untuk mengakses jejaring sosial melalui handphone ataupuan gadget

lainnya. Sedangkan pada sekolah pesantren mereka tidak dapat membawa

handphone ataupuan gadget lainnya kesekolah dikarenakan peraturan yang

ditentukan oleh sekolah. Sehingga, mereka dapat mengakses jejaring sosial

hanya pada saat libur sekolah.

Untuk melihat lebih jelasnya kerangka penelitian ini dapat dilihat

melalui bagan berikut:

PERBEDAAN MOTIF AFILIASI PENGGUNA SITUS JEJARING SOSIAL

DITINJAU BERDASARKAN ASAL SEKOLAH

Motif Afiliasi (Y)

Sekolah Pondok Pesantren
(X2)

Sekolah Umum (X1)
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D. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Terdapat perbedaan motif afiliasi pengguna situs jejaring sosial siswa yang

kawasan dari sekolah umum dengan sekolah pesantren.


