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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Maka dari hasil diatas dapat di simpulkan guru dan murid dari SMA 

Negeri 1 Ngaglik, SMA Negeri 1 Kalasan dan SMA Negeri 1 Depok, 

memiliki perbedaan dan persamaan terhadap penggunaan dan pemanfaatan 

youtube oleh guru dan murid. Pertama, gratifications sought  kebutuhan 

kognitif antara guru dan murid memiliki perbadaan. Guru di ketiga sekolah 

tersebut memiliki kebutuhan kognitif yaitu informasi terkait mata pelajaran 

yang guru ampu di kelas yaitu geografi, teknologi informasi, bahasa jawa. 

Sedangkan murid-murid di ketiga sekolah tersebut ingin mencari kepuasan 

kebutuhan kognitif yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru di sekolah, sejarah, biologi, geografi, dan ekonomi. Pengguna akan 

mendapatkan kedua kebutuhaan secara bersamaan yaitu kebutuhaan 

kognitif dan kebutuhan integratif personal. Guru dan murid memiliki 

persamaan terhadap kebutuhan integratif personal yaitu ingin manambah 

wawasan dan ide baru. Motif kebutuhan afektif yang di cari oleh guru dan 

murid memiliki persamaan yaitu kebutuhan hiburan. Motif kebutuhaan 

afektif sangat berhubuhan dengan motif kebutuhan pelepasan ketegangan. 

Hiburan digunakan oleh guru dalam situasi santai untuk mendapatkan 

perasaan senang, dan untuk mengisi kekosangan dalam waktu senggang. 
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Berbeda dengan murid hiburan digunakan saat situasi bosan dan kepenatan 

terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Motif kebutuhan integratif sosial 

terdapat perbedaan. dimana guru menginginkan murid agar dapat 

berinteraksi dan berdiskusi di dalam kelas. Sedangkan murid-murid ingin 

menjalin keakraban, dan dapat saling bertukar pikiran dengan teman-teman 

lainya. 

 Kedua, jenis media dan isi media. Guru dan murid memilih jenis 

media youtube sebagai pemenuhan kebutuhan. Konten atau isi youtube 

antara guru dan murid terdapat perbedaan dimana guru memilih konten font 

jawa, video vukanisme, siklus hidrologi, jenis hujan, dan siklus batuan dan 

video pengeditan gambar. Sedangkan murid-murid memilih isi media yang 

berkaitan dengan tugas sekolah yaitu terkait dengan kebutuhan afektif oleh 

guru yaitu film edukasi perjalanan menembus bumi, dan ruang angkasa, 

dan pengeditan gambar. Sedangkan murid memilih isi media video musik 

kpop EXO, Super Junior, video lucu, beauty vloger milik Abel Cantika, 

Tasya Farasya, Suhay Salim , film anime yaitu your name , dan video lagu. 

Frekuensi penggunaan media guru SMA Negeri 1 Ngaglik dan guru SMA 

Negeri 1 Kalasan tidak terlalu sering menggunakan youtube sebagai media 

pembelajaran. Sedangkan guru di SMA Negeri 1 Depok lebih sering 

menggunakan youtube sebagai media pembelajaran. Sedangkan murid 

SMA Negeri 1 Ngaglik dan SMA Negeri 1 Depok sering menggunakan 

youtube sebagai kebutuhan kognitif. Sedangkan SMA Negeri 1 Kalasan 
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tidak sering menggunakan youtube sebagai kebutuhan kognitif. Frekuensi 

paling sering digunakan oleh murid di youtube adalah kebutuhan afektif. 

Sehinga ketergantungan media terlihat pada frekuensi guru SMA Negeri 1 

Depok lebih bergantung kepada youtube sebagai media pembelajaran. 

Sedangkan murid murid dari ketiga sekolah tersebut bergantung kepada 

youtube sebagai pemenuhan kebutuhan afektif. 

 

B. Saran 

 Penulis mempunyai beberapa saran untuk ketiga sekolah tersebut yaitu 

berkaitan dengan penggunan terhadap isi media khususnya youtube. 

Murid-murid diberikan ilmu atau pengarahan terkait pemilihan informasi 

yang mengandung ke validitas informasi khususnya youtube. Selain itu 

pentingnya penggunaan dan pemanfaatan youtube sebagai media 

pembelajaran bagi murid di dalam kelas, dengan memberikan video 

edukasi, untuk menumbuhkan semangat murid dalam belajar. 
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LAMPIRAN 

 

 

INTERVIEW GUIDE 

Nama Narasumber : Bapak Prasetyo 

Jabatan  : Guru Teknologi Informasi Komunikasi 

Umur   : 52 (Lima Puluh lima) tahun 

Tanggal Wawancara: 18 Januari 2019 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Ngaglik 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering bapak cari di media youtube? 

Jawaban : eee.. saya biasanya cari soal soal di media youtube, biasanya saya 

cari video terkait pelajaran teknologi informasi. saya pernah menggunakan 

youtube menampilkan video tentang perbedaan teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawab : tentu menambah ide baru terkait soal yang akan saya gunakan untuk 

diberikan kepada murid murid saya. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : Ya paling kalau hiburan film kalau enggak misalkan bapak ibu guru 

senang dengan olah raga mencari hiburan terkait olah raga, kalau enggak lagu 

lagu. 

4. Apa motif bapak memilih jenis hiburan tersebut? 



103 
 

Jawaban : Ya kan sesuai dengan fashionnya. Kadang sesuai degan 

keinginannya, senengnya itu. 

5. Apakah bapak pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : Pernah biasanya sama murid murid dan sesama guru. 

6. Apa isi media yang bapak cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : ya itu terkait soal soal mata pelajaran, biasanya saya cari di situ. 

Kalau ndak saya cari di youtube sebagai penambahan materi pengajaran di 

kelas. Selain murid-murid saya minta untuk praktek, saya selingkan materi 

video. 

7. Apakah bapak sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : Kalau youtube digunakan sebagai media pembelajaran gak terlalu 

sering, saya juga harus menyesuaikan dengan LPP yang sudah di tetapkan 

oleh sekolah 

8. Bagaimana kepuasan yang bapak dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi? 

Jawaban : ya itu mba’ kadang di youtube saya harus memilah milah dulu 

video yang pas dan pantas untuk dapat saya tonton kan ke murid murid saya. 

Jadi menurut saya kepuasannya kurang kalau digunakan sebagai kebutuhan 

informasi khususnya informasi terkait pelajaran. 
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9. Bagaimana kepuasan yang bapak cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : na.. dengan media pembelajaran menggunakan youtube tentu 

memberikan kepuasan. Biasanya kalau hanya mendengarkan suara guru kan 

biasanya anak anak tidak tertarik jadi harus pakai cara lain yaitu dengan 

gambar kemudian ada suara agar siswa siswi lebih aktif lagi. Selama 

menggunakan youtube ada efeknya sih, misalnya yang biasanya enggak 

memperhatikan menjadi memperhatikan. Jadi lebih fokus kepelajaran. 

 

Nama Narasumber   : Bapak wawan 

Jabatan   : Guru bahasa jawa  

Usia   : 42 (empat puluh dua) tahun 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Ngaglik 

Tanggal Wawancara : 18 Januari 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering bapak cari di media youtube? 

Jawaban : mmm.. Kebutuhan informasi yang cari berhubungan dengan bahasa 

jawa, misalnya adanya perkembangan font baru, font jawa baru yang saya 

cari, karena font jawa unicont kadang kadang ada pembaruan dan perbaikan. 

Kemudian kemajuan teknologi yang berkaitan dengan bahasa jawa. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 
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Jawaban : Tentu saja, karena kalau kita menemukan sesuatu yang baru, kita 

bisa menstimulasi anak. E… membangkitkan semangat anak untuk tetap 

belajar sesuai dengan apa yang dibidangnya. Karena ada sesuatu yang baru 

tentu pastinya akan menarik anak apalagi berkaitan dengan teknologi. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : Kebutuhan hiburan yang saya cari paling berita, ya karena seusia 

saya kan paling Cuma berita. Pengen tau perkembangan zaman 

4. Apa motif bapak memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Alasan saya memilih berita, karena saya tidak ingin ketinggalan 

dari yang lain, artinya situasi itu saya harus tau, tentang perkembangan terkait 

berita khususnya berita pendidikan. 

5. Apakah bapak pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah, mungkin terkait dengan media pembelajaran dikelas, 

dimana anak anak saya minta menyimak film yang saya putarkan. 

6. Apa isi media yang bapak cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : Ya itu terkait font jawa.  

7. Apakah bapak menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : tentunya iya, gak mungkin kan guru hanya mengandalkan youtube 

saja. Biasanya murid murid saya minta juga untuk membuka jogjabelajar, 

khususnya pada kelas tiga dan satu. Karena ada pelajaran terkait prajurit 
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prajurit yang saya gunakan untuk mengakses intenet di websitenya 

jogjabelajar. 

8. Apakah bapak sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : Youtube pernah saya cobakan satu dua kali, tapi ya kelas 

internetnya rendet , jadi tidak semua kelas mendapatkan akses internet dan 

anak sendiri tidak semua menggunakan smarthphone, meskipun smarthphone 

lumayan bagus mungkin tidak sikon dengan internet. 

9. Bagaimana kepuasan yang bapak dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi? 

Jawaban : tidak terlalu puas karena info di media youtube tidak saya dapatkan 

sesuai dengan mata pelajaran bahasa jawa yang saya ampu. Justru saya lebih 

suka dengan informasi dari di delapanjogja penjelasanya lebih jelas dan 

tentunya valid. 

10. Bagaimana kepuasan yang bapak cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : Karena saya hiburannya berita, jelas saya tau tentang 

perkembangan pendidikan. Kemudian program program baru pemerintah, 

tentang perkembangan baru tentang sistem baru atau sistem lama, dan 

ibaratnya kalau ada sosialisasi jadi kita bisa lebih menerima, karena sudah tau 

sebelumnya. 
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Nama Narasumber  : Neni Kurniawati 

Umur    : 18 Tahun 

Kelas    : 12 IPS 1 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Ngaglik 

Tanggal Wawancara  : 18 Januari 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : Biasanya tu lebih kepelajaran, matematika saya mbak kalau di buku 

gak ada dan gak mengerti kita cari nya di youtube 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Sangat membantu, selain praktis youtube ada visualnya 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  lebih kemusik saja sih kak, video musik kpop blankpick 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Biasanya kalau lagi penat, lagi pusing itu biasanya milih hiburan 

itu, jadi menghilangkan kepenatan 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Kayak termotivasi, dan banyak juga informasi yang aku dapat  dari 

youtube juga. 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : Pernah kak biasanya lebih ke menonton film dengan teman teman. 
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7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : . terkait pelajaran sih kak, kayak geografi. 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : iya, kalau untuk kebutuhan informasi saya gak hanya di youtube 

saja, tapi saya juga menggunakan akses internet. 

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  kalau untuk kebutuhan informasi terkait pelajaran gak juga terlalu 

sering, Cuma kalau hiburan saya sering menggunakan 

10. Bagaimana kepuasan yang anda  dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi? 

Jawaban : kadang puas kadang tidak, puasnya menambah inspirasi baru. Yang 

dulunya kayak terbatas, kalau sekarang ada youtube kita bisa berkreatifitas 

11. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  Ya itu menghilangkan kepenatan. 

12. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : bisa ketawa bareng bareng, bisa menebarkan positif lah kak. 
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Nama Narasumber  : Brigta Pundi 

Umur    : 18 Tahun 

Kelas    : 12 IPS 2 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Ngaglik 

Tanggal Wawancara  : 18 Januari 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : mmm. Kayak fakta dunia, make up, kayak keagaamaan, terus 

tentang info info baru aja. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : mmmmm… ya mungkin yang keluar itu, terus menarik ya itu 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : make up terus ya musik terus film. 

4. Konten tutorial make up siapa yang sering anda tonton? 

Jawaban : Tasya Farasya, karena dia tu namanya sudah terkenal mbak jadi aku 

penasaran. 

5. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :emm.. kalau pas gabut, terus informasi yang sering muncul 

terbabaru gitu lo. 

6. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : ingin tau yang pertama, terus ingin coba yang trend terbaru, terus 

ya pas gabut. 



110 
 

7. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah, biasanya menonton tutorial make up tasya farasya kalau 

sama teman 

8. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : . ya itu tadi kak, kayak fakta dunia, make up, keagaamaan. 

9. Apakah anda menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : biasanya Instagram kak. 

10. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban :  iya kak tentunya waktu pas gabut , biasanya cari hiburan di 

youtube. 

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi?   

Jawaban : menambah ide baru kak, kayak misalnya make up kayak tadi, terus 

biasanya sering lihat dekor dekor kamar kadang sering saya ikutin kak. 

12. Bagaimana kepuasan yang bapak cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : ya sesuai, senang. 

13. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

bersama orang lain? 
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Jawaban : Ya bisa sepemikiran gitu lo kak, gak Cuma aku yang tau tapi juga 

temennya yang tau, kondisi dan suasan jadi rame. 

 

Nama Narasumber  : Hanif 

Umur    : 17 Tahun 

Kelas    : 12 IPS 2 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Ngaglik 

Tanggal Wawancara  : 18 Januari 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : Kalau aku misalnya kayak gossip gossip gitu terus tutorial tutorial 

gitu. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Karena informasinya banyak di youtube kak.  

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : Paling sering make up kak 

4. Konten make up apa yang sering anda tonton di yutube? 

: Itu lo mbak, miliknya Sarah ayu, karena penejalasan dalam make up sangat 

jelas, dan gak bosanin 

5. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : paling sering pas kalau gabut biasanya 

6. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 
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Jawaban : ya karena asik aja kak, lihat lihat make up. 

7. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah kak,dan sering, lebih ke menonton film tapi 

8. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : . gossip gossip, make up, tutorial tutorial 

9. Apakah anda menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : Instagram kak. 

10. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban :  Sering kak 

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi? 

Jawaban : kadang memberikan ide sih kak, tapi juga jarang. Misalnya kayak 

tutorial kadang sering di contoh dikit dikit 

12. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : terhibur sih kak, nambah semangat aja 

13. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : bisa komen komen bareng dan membangun keakraban 
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Nama Narasumber  : Salsabila 

Umur    : 17 Tahun 

Kelas    : 12 IPA 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Ngaglik 

Tanggal Wawancara  : 18 Januari 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban :Ya.. soal pelajaran mba’ kayak tugas tugas dari sekolah misalnya 

kimia, karena di kelas ada pelajaran presentasi di kelas untuk menayangkan 

video. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : kalau pas tugas ketrampilan mba’ itu kan ada caranya di youtube. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : Ya musik,  

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :Kalau pas bosan  nonton video lucu lucu, sama pas waktu sendiri 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :  biar bisa terhibur mbak 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : Pernah kak, lebih kemenonton video vlog artis 
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7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi?  

Jawaban : .tugas tugas ketrampilan,  

8. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban :  gak terlalu sering kak 

9. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi? 

Jawaban : kadang sesuai, kadang melenceng kak kayak jauh gitu lo kak. 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : bisa tambah males, bisa tambah semangat 

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : pernah kak, biasanya video musik kpop. Jadi bisa nyayi nyayi 

bareng sama teman teman. 
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Nama Narasumber  : Clarisa 

Umur    : 18 Tahun 

Kelas    : 12 IPA 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Ngaglik 

Tanggal Wawancara  : 18 Januari 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : kayak yang menghibur aja, pengetahuan kayak tugas tugas 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : kadang kalau di youtube gampang dimengerti, biasanya tugas 

matematika. Sekarang sih aku suka lihat cara pengerjaan soal untuk UN, 

khusunya pada mata pelajaran matematika. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : kebutuhan hibutran kayak video video lucu 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :ya kalau pas lagi gak ada kerjaan aja, lagi bosan 

5. Apa motif bapak memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Karena kayak suka aja, sukanya kayak video vodeo lucu gitu lebih 

menghibur. Bisanya nonton tahan tawa 5 menit, video emak-emak naik motor. 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain?  

Jawaban : Pernah mba’ apalagi saat menonton film 
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7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : biasanya aku lebih ke matematika kak, cara pengerjaan soal soal.  

8. Apakah anda menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : Instagram sama joox kak 

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban :  ya itu kak kalu pas dibutuhkan ya saya larinya ke youtube 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi?  

Jawaban : jadi tau tentang perkembangan zaman kak. 

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : untuk menghibur aja sih kak, kalau gak ada kerjaan 

12. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : ya biar bisa menonton dengan teman teman dan suasananya lebih 

rame. 
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Nama Narasumber  : Laras 

Umur    : 17 Tahun 

Kelas    : 12 IPS 2 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Ngaglik 

Tanggal Wawancara  : 18 Januari 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : EE..misalnya kayak informasi terkini, terus kayak misalnya lagi 

ngerjain PR gitu kan, terus misalnya kayak biasyanya sih kayak gunain 

produk produk baru kayak lipstik atau apa gitu 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Ya karena youtube informasinya mudah di pahami kita hanya 

melihat dan mendengarkan suaranya tanpa kita harus membaca 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : kalau hiburan sih lebih ke musik kpop, dan film 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : kalau aku misalnya, kalau dalam waktu luang aja, atau waktu pas 

gabut 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : karena aku suka dengerin video musik 
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6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : Sering baget aku, biasanya nonton vlognya artis Ria ricis sama 

teman teman 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan informasi 

dan kebutuhan hiburan? 

Jawaban : . ya itu tadi kak, kayak film, terus info info terkait produk 

kecantikan 

8. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban :  iya kak, biasanya kalau pas gak ada kerjaan 

9. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi? 

Jawaban : Ya sesuai 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  kepuasanya terhibur sih kak 

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : Senang aja sih kak, maksudnya bisa bareng bareng, 

kekeluargaannya ada gitu lo. 
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Nama Narasumber   : Bapak Arif Budiman 

Jabatan   : Guru Teknologi Informasi Komunikasi 

Usia   : 42 (empat puluh dua) tahun 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Kalasan 

Tanggal Wawancara : 22 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering bapak cari di media youtube? 

Jawaban : ini kaitanya, berarti subyektif saya ya ini. Pelajaran yang saya 

ampukan ada dua, yang satu prakarya yang satu TI. Kalau bimbingan TI kan, 

berkaitan dengan TI, Kalau kaitanya dengan pelajaran ya itu tentang komputer 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Karena ya itu bisa menambah ide ide baru, yang harus saya share 

ke murid murid saya, dan tentunya fariasi ya, kadang kalau komputer ya untuk 

melakukan sesuatu caranya macam macam, kalau komputer kan ooo ini si A 

caranya gini, B caranya gini na itu di cari kira kira yang paling efektif dan kira 

kira paling cepat  

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : Paling video musik lagu lagu dulu, kayak iwan fals, ebit g ede 

seperti itu 

4. Apa motif bapak memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Ya… Santai. dengerin santai 
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5. Apakah bapak pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : Misalkan anak anak saya suruh bikin apa yo? Ini kalau siswa tidak 

paham caranya ada cara lain bisa lihat youtubenya. Kalau metode 

pembelajaran bukan youtube itu, banyaknya lebih ke ceramah, kalau youtube 

hanya sumber informasi 

6. Apa isi media yang bapak cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : kalau untuk media pembelajaran yaitu terkait pengeditan ganbar, 

yang gemuk jadi di kuruskan. kalau untuk pribadi lebih ke berita 

7. Apakah bapak menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : Misalkan Detik kalau berita kan tidak bisa memprediksi berita yang 

muncul apa. Rata rata misalkan di facebook misalkan hari ini tentang bencana 

tsunami, kan berita tersebut menarik kenapa bisa terjadi seperti itu. 

8. Apakah bapak sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : ya sering, karenakan kalau di youtube tu ya update sih. kalau 

youtube selalu berkembang.  

9. Bagaimana kepuasan yang bapak dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi? 

Jawaban : : mmm…gimana ya, kadang sesuai kadang enggak. Karena kita 

kalau untuk materi itu kan, kalau di youtube kan kadang tidak terstruktur 

segala macam, tapi saya seneng kalau materi menggunakan buku, kalau yang 
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youtube paling untuk hal hal tertentu saja, terutama kalau misalkan si anak  

mungkin tak suruh cari info lewat youtube 

10. Bagaimana kepuasan yang bapak cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : ya variasi maksudnya anak itu  tau ngerjain sesuatu, dari hal itu 

tidak hanya satu cara. Youtube itu kan bisa untuk melakukan hal yang sama 

melalui banyak cara. 

 

Nama Narasumber  : Salsabila 

Umur    : 17 Tahun 

Kelas    : 11 Mipa 3 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Kalasan 

Tanggal Wawancara  : 22 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : Kalau di internet, kadang nyarinya tu, tugas biasanya. Kalau 

sering itu tugas. Soalnya kalau sekarang tugasnya dimana mana belum 

mulai di buku kan mba’ jadinya mau gak mau harus cari di internet. Tapi 

kalau misalnya lagi libur gitu, saya juga cari di youtube itu film anime 

sepeti your name. kan saya suka anime, kalau ndak lagu lagu 
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2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Na itu mba’ kalau di youtube itu konten animenya lebih banyak, 

dan saya juga bisa nonton berulang ulang kali 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  Ya itu mba’ film anime 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : misalnya lagi gabut tu lo mba’ kan kalau anak zaman sekarang 

biasanya buka buka kayak ig terus kayak youtube gitu gitu.  

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : karena kesukaan terhadap anime mba’ 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : Pernah, biasanya kalau sama teman teman tu waktu di kelas 

biasnaya pembelajaran. Kalau sekarang gurunya udah pakai inovasi baru, 

ya itu pakek youtube sebagai media pembelajaran 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : film anime 

8. Berapa durasi anda menonton konten film anime tersebut? 

Jawaban : Kalau di sekolah mungkin sekitar 2 menitan tapi kalau di rumah 

bisa sampai selesai hampir 2 jam. Dulu filmnya Wolf Children 
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9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  Iya sering 

10. Bagaimana kepuasan yang anda  dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : bisa tau jalan ceritanya film anime 

11. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : terhibur mba’ terus bisa nonton berulang ulang 

12. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : Pembelajaran lebih seru sih mba’. Soalnya kan kayak youtube 

untuk media pembelajaran gitu lo, jadi kita gak suntuk, gak cuma ngelihat 

slide, di powerpoint atau cuma lihat buku ngerjain soal itu. Jadi lebih 

inovasi. 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Nama Narasumber  : Gabriela Agri 

Umur    : 17 tahun 

Kelas    : 11 Mipa 1 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Kalasan 

Tanggal Wawancara  : 22 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : Kebutuhan informasi, ya kayak cari pelajaran fisika mbak. 

2. Pelajaran fisika bagian apa yang sering anda cari? 

Jawaban : kayak rumus-rumus fisika 

3. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Kayak lebih gampang gitu, di bandingkan cari di buku lebih 

lama. Di youtube kan langsung, tapi ya itu kadang gak sesuai 

4. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  kalau hiburan kayak video kuliner gitu 

5. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :  kalau selo, nonton youtube gitu, nanti kalau pas bosan pelajaran 

6. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Ingin tau aja informasi informasi terkait makanan 

7. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : Pernah, pas jam istirahat biasanya nonton youtube tentang korea 
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8. Berapa durasi saat anda menonton youtube dengan teman-teman? 

Jawaban : Durasinya gak pasti mbak, kadang 3 menit kadang juga hanya 

satu menit. Karena kalau di sekolahan untuk nonton sangat terbatas. 

9. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : informasi makanan, terus terkait tugas sekolah 

10. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  Sering kalau untuk kebutuhan hiburan tapi kalau untuk tugas 

tugas sekolah jarang,kadang kadang. 

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : : kalau menurut saya kalau di youtube itu  kayak lebih ringkes tu 

lo dari buku. Kalau dari buku tu kayak masih bertele tele jadi kita harus 

meringkas dan merumusin sendiri, kalau di youtube tu kayak langsung ke 

intinya 

12. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : : ya.. iya. Kayak ilangin setres, refreshing gitu. 

13. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : tentunya dapat saling bertukar komentar sama teman teman. 
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Nama Narasumber  : Fadia tiara oktafionika 

Umur    : 17 tahun 

Kelas    : 11 Mipa 1 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Kalasan 

Tanggal Wawancara  : 22 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : Kayak pelajaran gitu, kayak pelajaran bio gitu, berkaitan dengan 

ipa. Misalnya mbak kayak penjelasan tentang sel manusia. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : E..Ya, kayak lebih lengkap jawabannya. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  Video petualangan sih kak 

4. Apa isi atau judul video petualangan yang sering anda tonton? 

Jawab : Kayak Jejak petualang, sama Fiersa berani petualang 

5. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :  Kalau udah capek pelajaran  

6. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Seru aja kak, video petualangan itu lebih menantang 

7. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 
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Jawaban : Pernah, kak. Menonton film biasanya. Kalau film biasanya siap 

gan, sama rujak cingur eh ancur. 

8. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : informasi tentang pelajaran, terus video video petualangan terus 

film 

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  Sering kalau untuk kebutuhan hiburan tapi kalau untuk tugas 

tugas sekolah jarang,kadang kadang. 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : : Ya kadang sesuai kadang tidak sesuai 

11. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : : ya biar kayak refreshing gitu. Capek pelajaran terus bukanya 

kayak gitu.  

12. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : Ya temannya lebih tau juga. Bisa ketawa bareng bareng  
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Nama Narasumber  : Eka rahmawati 

Umur    : 17 tahun 

Kelas    : 11 IPS 3 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Kalasan 

Tanggal Wawancara  : 22 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban :  Kalau kan sering ya ada tugas dari guru. Pasti media youtube 

dibutuhkan, jadi misalnya cari materi atau apa itu yang berkaitan dengan 

tugas tugas sekolah. Tugas yang sering saya cari di internet lebih ke 

pelajaran ekonomi yang sering, perpajakan 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Kan untuk media pendamping buku ya, ya kalau di buku tidak 

ada terus materinya kurang lengkap ya kita cari di youtube. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  kalau saya sering cari lagu lagu di youtube. Kalau video lagu 

biasanya saya download dulu. 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :  Kalau baru misalnya lelah berfikir, malas cari cari itu. 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 
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Jawaban : Karena saya suka itu. Dan karena saya suka musik barat, kalau 

film saya suka yang exciend yang dari luar sama drama korea juga suka, 

missal kayak film Journey to west. 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : iya pernah lebih ke nonton bareng . 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : ya itu kalau terkait informasi mengenai pelajaran paling sering 

ekonomi, kalau hiburan video musik, film exciend, drama korea 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban :.Instagram  

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  Sering kalau untuk kebutuhan hiburan  

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : : Kalau saya, kalau misalkan lagi searching gitu to, gak cuma 

dari satu sumber. Jadi saya tu buka beberapa terus nanti membandingkan 

hasilnya gitu lo.jadi kalau missal ada kesalahan jawaban maka yang di 

tinggal.  
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11. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : : iya, mendapatkan kepuasan 

12. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : Kalau nonton bareng bareng tu lebih seru. Lebih puas dan kalau 

teman teman kan lebih rame 

 

Nama Narasumber  : Desvita maharani 

Umur    : 17 tahun 

Kelas    : 11 IPS 3 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Kalasan 

Tanggal Wawancara  : 22 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : : ya kayak pelajaran pelajaran gitu.bisanya pelajaran yang saya 

cari di youtube berbeda beda.   

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Ya karena gak ada di buku. Sama di suruh sama guru. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  Lebih ke film biasanya. Film drama romance alasanya karena 

aku suka sama drama di bandingkan genre yang excien 
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4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :  kalau pas jam istirahat sekolah kak 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : mengisi waktu luang sih kak, sama mencari hiburan 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : iya pernah, tapi jarang kak 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : film drama romance, sama terkait tugas yang diberikan oleh 

guru. 

8. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  kalau untuk informasi kadang kadang kak, Cuma kalau untuk 

hiburan sering 

9. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : : Ya kadang ada yang sesuai , kadang yang enggak sesuai. 

10. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : Jadi terbawa suasan di film drama romance love game,bisa ikut 

merasakan. 
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11. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : Lebih asik kalau rame rame, kan bisa cerita cerita. 

 

Nama Narasumber  : Andista 

Umur    : 17 tahun 

Kelas    : 11 IPS 2 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Kalasan 

Tanggal Wawancara  : 22 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : Ya kalau aku terkait pembelajaran aja sih mba’ biasanya 

pelajaran sejarah. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan buku. Tapi juga 

sumber sumber lain yaitu youtube 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  paling ya lihat lihat video gitu 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :  Biasnya tu kalau bosan bosan, mau ngapain gitu. 
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5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Di youtube itu tempatnya video video di youtube. Sama Ya 

karena, biar gak monoton lihat buku terus gitu lo mba’ dan tulisan terus 

bikin tambah bosan  

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah., biasanya nonton video 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : biasanya vlog makan, dan film. 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban :.Instagram kak, jadi instagram tu juga terbilang belum masih 

lama gitu lo mba’,  dan lebih lengkap gitu lo mba’. 

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  kalau untuk informasi  sering kak, Ya sering. Tapi gak sampai 

ketergantungan 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : : Ya kadang ada yang sesuai , kadang yang enggak sesuai. 
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11. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : menghilangkan kepenatan sih kak kalau di kelas 

12. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : Youtube juga tidak hanya memberikan, kayak media lain 

memberikan informasi juga dan menambah ilmu juga. Dan kalau nonton 

sama teman teman suasana beda jauh, kalau sama teman tu jadi lebih tau, 

yang di pikiran teman teman tu seperti apa,jadi kayak lebih pertukaran 

informasi. 

 

Nama Narasumber  : Aisyah Nur Fadhila 

Umur    : 17 tahun 

Kelas    : 11 MIPA 3 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Kalasan 

Tanggal Wawancara  : 22 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering bapak cari di media youtube? 

Jawaban : : kayak missal pelajaran yang masih kurang diketahui dan yang 

kurang paham kayak gitu mba’, habis itu kayak mencari hal yang baru 

kayak di televisi. Misalnya akhir akhir ini debat kayak gitu. 
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2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Soalnya, youtube selain bisa membantu, dan itu kan media 

online yang bisa bantu kebutuhan selain dari guru teman 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  Kalau tidak meme commix 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban :  : dalam situasi kalau benar benar sudah jenuh. Tapi kalau dalam 

pelajaran ndak, cuma pas di rumah  

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : :kalau habis pelajaran kan banyak jenuh gitu kan mba’, kalau 

saya tu cari di media youtube cari kayak gitu biar gak terlalu bosan 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah mbak lihat tutorial tutorial 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : meme commix, pelajaran sekolah 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban :.Instagram aja sih kak 

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  enggak sering, biasanya cari di buku dulu baru di youtube 
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10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : Menambah informasi dan menambah wawasan, pengetahuan sih 

kak 

11. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : lebih kesenang sih 

12. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : bisa ketawa bareng kak, terus bisa menjalin keakraban sama 

teman. 

 

Nama Narasumber   : Ibu Saptarini 

Jabatan   : Guru Geografi 

Usia   : 38 (Tiga puluh delapan) tahun 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering ibu cari di media youtube? 

Jawaban : kalau online sebenarnya untuk prioritas utama hubungan dengan 

pembelajaran, materi. Anak anak sebelumnya aktif to. Anak anak sekarang tu 

gak pakek buku pun bisa, karena adanya sebuah youtube. Media 
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pembelajaran. Kalau materi kan beda sama media, kalau media alatnya. 

Materi dan media pembelajaran saya menggunakan youtube 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : Karena mudah dan lengkap gitu. Cuma sekali lagi, kebenaran harus 

kita cek dulu. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : : kalau saya untuk jenis hiburan, saya lebih ke kayak film film 

edukasi. Jadi film yang edukasi bisa jadi saya, bisa jadi mengedukasi murid 

saya, apa bisa jadi mengedukasi dengan keluarga seperti itu. Jadi gak 

sembarang, film itu gak semua bisa di pertanggung jawaban.  

4. Konten Film Edukasi apa yang sering ibu gunakan untuk ditayangkan kepada 

murid-murid? 

Jawaban : Isi yang saya ambil gubunganya dengan materi geografi misalnya: 

vulkanisme, animasi tumbukan lempeng, siklus hidrologi, jenis hujan, animasi 

pola aliram sungai, dan siklus batuan. Kalau film saya pakai film perjalanan 

menembus bumi dan Ruang angkasa 

5. Berapa Durasi ibu menyangkan film tersebut? 

Jawaban : tergantung kedalaman materinya mbak, ada yang 3,5 menin dan 5 

menit tapi kalau film bisa sampai 3,5 jam jadi saya butuh beberapa kali 

pertemuan. 

 

6. Apa motif ibu memilih jenis hiburan tersebut? 
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Jawaban : ee. Kan kalau tidak dari youtube kan begitu sulit ya, harus beberapa 

cari CDnya. jadi ini lebih pada praktisnya. 

7. Apakah Ibu pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang lain? 

Jawaban : Biasanya sama murid murid, dimana murid murid saya minta untuk 

menyimak video yang saya tayangkan di kelas. 

8. Apa isi media yang Ibu cari di media youtube khusunya kebutuhan informasi? 

Jawaban : kalau film saya ambil dari youtube, termasuk itu media 

pembelajaran juga youtube juga.kita download tapi kan ada beberapa yang 

offline, pekek yang di download atau yang offline  

9. Apakah ibu  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : kalau saya dua Instagram pribadi ada juga yang resmi untuk 

hubungannya dengan sekolah na itu adminnya memang saya. 

10. Apakah Ibu sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : kalau media pembelajaran menggunakan media youtube ya sering. 

Tapi itu saya download dulu masuk ke laptop nanti pas pembelajaran kita 

tayangkan. Karena anak anak itu, mungkin umum ya sifatnya manusia tu lebih 

cepat berupa gambar atau animasi atau film untuk menangkap maknanya dari 

pada baca buku. 

11. Bagaimana kepuasan yang Ibu dapat setelah menggunakan youtube sebagai 

kebutuhan informasi? 

Jawaban : kalau kepuasan tu pertama dari segi kecepatannya,  begitu kita akses 

ya tergantung sinyal juga sih, terus dari segi keluasan informasi yang kita bisa 
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dapatkan. Bukan lantas saya menghambat diri pada youtube gak juga, saya di 

buku juga. Tetapi memang plisnya memang di situ. Kecepatannya itu lo. 

12. Bagaimana kepuasan yang ibu cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 

Jawaban : Anak anak akan lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran di 

kelas, dan tentunya anak anak akan lebih tertarik belajar dengan media 

pembelajaran. 

 

Nama Narasumber  : Mutiara 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 1 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara  : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : kalau saya sering mencari lebih ke bahasa inggris 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : ya karena biasanya di youtube tu kan banyak sumber sumber 

yang belum tentu ada di buku buku yang belum pernah di pelajari seperti 

itu. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  kalau saya sih kayak video video kpop 
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4.  Video Kpop apa yang sering di tonton oleh anda? 

Jawaban : Video kpop musik mbak, kayak Nuest , EXO sama The boyz 

5. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Ya pas waktu luang sih mba’ 

6. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : ya kerena, video video itu menginspirasi saya untuk kayak 

melakukan dance, bikin koreo sendiri  

7. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah, kalau di kelas sih biasanya nonton kpop juga.  

8. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : kalau terkait informasi ya bahasa inggris, tetapi kalau hiburan 

lebih ke video kpop 

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  sering 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : Ya menambah wawasan sih 

11. Bagaimana kepuasan yang anda cari menggunakan media youtube sebagai 

kebutuhan hiburan? 
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Jawaban : menambah inspirasi saya untuk kayak melakukan dance, bikin 

koreo sendiri 

12. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : lebih kesenang aja. 

 

 

Nama Narasumber  : AL AZAR 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 1 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara   : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : ya kayak yang belum tau, kita cari kayak materi materi belajar. 

Misalkan  kayak mencari contoh soal, ya nyari apakek yang bisa 

membantu. Tapi biasanya aku lebih ke rumus matematika, rumus 

logaritma, karna aku kurang paham dengan rumus itu. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : ya karenakan kalau mencari di buku, tanya orang gak ada. Tanya 

ke teman gak tau, tanya ke orang tua juga gak tau.  Jadi kalau gak di 

internet ya youtube 
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3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  Video musik  

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Kalau lagi bosan, lagi gak semangat biasanya gitu,  

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : ya kerena, video musik menambah semangat saya 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah lebih menonton film 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : kalau terkait informasi tentang berita politik, kalau hiburan 

tentang video video musik 

8. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  sering 

9. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : Ya menambah wawasan sih dan Ya mendapatkan apa yang kita 

cari, dan mendapatkan jawabanya.  

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 
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Jawaban : lebih semangat lagi dalam beraktivitas 

11. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : tentu kita akan mendapatkan informasi sama sama, dan kita 

dapat saling bertukar pendapat sama teman 

 

Nama Narasumber  : Hafidz 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 1 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara   : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : Ya kayak pelajaran, kalau enggak kayak informasi, tentang 

youtube berhubungan dengan berbagai negara di dunia, kan kita bisa tau 

informasi dari negara lain. 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : karena youtube lebih menarik, kita hanya mendengarkan saja, 

seperti melihat televisi 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  video video lucu lucu 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 
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Jawaban : kalau bosan, kalau pas nunggu sesuatu, 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : ya kerena, video aja sih mba’ lebih interaksi juga. 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah kak, biasanya konten video video yang menghibur 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : Video lucu aja sih 

8. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :   gak terlalu sering sih, kalau pas situasi tertentu aja 

menggunakan youtube 

9. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : informasi yang di dapat sesuai, jika tidak saya pasti kroscek dulu 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : terhibur saja 

11. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : dapat ketawa bareng sama teman teman. 
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Nama Narasumber  : Yoseva 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 2 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara   : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : ikutin info info yang baru, terus kayak kalau ada butuh barang 

gitu, bisa cari infonya di youtube 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : : lebih mudah aja, dari pada kalau ada hal hal penting di suatu 

tempat, bisa cari di youtube lebih gampang 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  kalau di youtube biasanya reality show artis mbak 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Ya pas waktu luang sih mba’. 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Asik aja gitu untuk di tonton 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah 
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7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

8. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  Kalau pas benar benar butuh saja sih, jadi gak terlalu sering 

9. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : kadang gak juga sih, kadang gak ada di youtube 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : mengisi waktu kekosangan. 

11. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : lebih terhibur saja. 
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Nama Narasumber  : Alisa 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 2 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara  : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : biasanya cari informasi tentang belajar, tentang info info lagu 

juga 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : ya karena lebih ringkas aja dari pada buka buku 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :  mmmm youtube, kalau kontenya lebih ke horor gitu, 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : gak ada kerjaan 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : karena seru aja. 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah, dan sering. Biasanya film horor 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 
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Jawaban : Film horor, info lagu, 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : Instagram dan twitter. karena bisa kenal banyak orang dari situ 

juga, terus lihat informasi informasi bisa juga di dapat di media sosial. 

Biasanya informasi yang saya dapat tentang berita berita baru  

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  kalau terkait informasi tugas sekolah gak sering, Biasanya cari 

di buku dulu, kalau gak ada baru cari di youtube. Kalau hiburan saya sering 

ke youtube 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : gak mesti, ada yang gak ada, ada yang salah juga. Tapi jadi lebih 

gampang di bawa di mana mana. Jadi untuk mendapatkan informasi lebih 

cepat sama lebih ringkas aja. 

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : banyak konten yang saya pilih, sehingga saya dapat menemukan 

konten yang saya inginkan 

12. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 
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Jawaban :biasanya kalau sama teman teman bisa saling berdiskusi bareng 

bareng 

 

Nama Narasumber  : Girald 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 2 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara   : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : biasanya kayak kamus bahasa inggris 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : ya cepet aja dapatnya 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : paling video musik pop 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : kalau musik biasanya pas lagi galau, badmood, 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Karena saya suka dengan musik 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah, cari informasi tentang pelajaran geografi 
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7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : info terkait pelajaran geografi, video musik 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : : Instagram, kalau di Instagram kan ada potongan lagunya, nanti 

carinya di youtube.  

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  tidak terlalu sering 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : Ya lebih mendapatkan jawaban aja. 

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : bisa lebih masuk ke inti lagunya, dan bikin santai aja 

12. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : bisa nyayi bersama sama dengan teman teman. 
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Nama Narasumber  : Sania 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 3 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara  : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : tentang make up sama pelajaran . istilah istilah yang kurang 

mengerti 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : praktis, cepat, mudah, ringkes gitu 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban :mmm video make up, tentang tutorial make up, produk 

produknya yang di pakai, sama beauty vlogernya mungkin. Semua konten 

beauty vloger saya tonton. 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : : dalam situasi kalau saya gak ada kerjaan. Saya pasti nonton 

youtube sih mba’. Kalau di sekolah gak nonton, kalau di sekolah saya 

malah gak bisa fokus kalau nonton youtube  

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : mm. menurut saya lebih jelas ya mba’ karenakan dia video, 

orangnya ngomong, jadi kayak lebih jelas aja gitu lo kita dapatnya 
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6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban : pernah 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : tentang make up,dan produk produk kecantikan 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : : Instagram, kadang di ig nemuin toko yang menjual produk 

yang saya cari mungkin. Kalau misalnya make up ya follownya juga beauty 

vlogger, jadinya saya nemuin orang dia belinya disini.. oo dia dapatnya dari 

sini. Walaupun durasi video di Instagram hanya satu menit dan videonya 

gak nyampek detail gitu, tapi cukup jelas sih  

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  untuk tugas sekolah sering menggunakan youtube, dan untuk 

hiburan juga sering banget menggunakanya 

10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : ya puas aja gitu kayak udah jadi tau kalau tentang saya cari gitu, 

kalau saya ingin menjawab soal, tapi saya gak tau jawabanya, terus dalam 

keadaan gabut juga saya sering cari di youtube tentang make up, tentang 

yang saya suka kayak gitu 
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11. , Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media 

youtube sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : dapat ilmu tentang menggunakan make up cara caranya. 

12. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : bisa saling menambah keakraban sih mba’ 

 

Nama Narasumber  : Gilang 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 3 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara  : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering bapak cari di media youtube? 

Jawaban : banyak sih mba’ tapi tergantung lagi penge cari apa, biasanya 

lebih ke soal soal. Sekarang kan juga lagi musim politik, juga suka 

menyimak gitu di youtube 

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : ya lebih singkat, lebih praktis , lebih mudah gitu. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : lebih ke musik dan video, terus kalau lagi musim politik gini ya 

video politik. 
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4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : Ya pas waktu luang sih mba’ 

5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : ya kerena, kalau youtube lebih lengkap dan detail gitu lo mba’. 

Selain itu di youtube ada videonya juga 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban :  Pernah sih mba’ biasanya sama kakak 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : tentang musik, video dan berita politik 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : Instagram, hampir semua orang punya Instagram jadi kita bisa 

lihat aktivitas orang orang juga. Bisa mendapat informasi juga di 

Instagram. Kan di Instagram banyak postingan informasi mba’, kita follow, 

lalu kita bisa lihat postingannnya. 

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  Untuk tugas sekolah kadang saya cari di youtube kalau gak ada 

baru cari di youtube. Kalau hiburan saya cenderung ke youtube 
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10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : sekarang kan udah banyak fasilitas juga. Hp juga udah mudah 

mencari informasi jadi lebih praktis  

11.  Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media 

youtube sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : Kepuasan yang saya dapat saya menjadi lebih terhibur mba’ 

selain terhibur saya juga dapat pengetahuan baru. 

12. Baimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube bersama 

orang lain? 

Jawaban : jadi lebih ada komunikasi dengan kakak. Ada interaksi tentang  

isi youtube yang kami tonton 
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Nama Narasumber  : Humaidstul haqiqoh 

Umur    : 16 tahun 

Kelas    : X IPS 3 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok 

Tanggal Wawancara  : 27 Maret 2019 

 

1. Kebutuhan informasi apa saja yang sering anda cari di media youtube? 

Jawaban : Biasanya kita pelajaran, kayak misalnya materi materi yang gak 

tau kita cari di youtube terus sama biografi biografi tokoh gitu, Berita 

tentang politik juga.  

2. Apa alasan anda mencari kebutuhan informasi tersebut di media youtube? 

Jawaban : : pertama kan itu, youtube tu mudah kita cuman buka hp ke 

youtube kan pas ngetik, kita bisa sambil ngobrol dengan sebelah, terus 

lebih enak, mudah, praktis gitu. 

3. Kebutuhan hiburan apa saja yang sering di cari di media youtube? 

Jawaban : lebih ke video video orang makan gitu . 

4. Dalam kondisi apa anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : kalau pas kepepet, kalau pas ingin cari sesuatu biasanya youtube 

gitu kan. Sekarang youtube apa apa ada 
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5. Apa motif anda memilih jenis hiburan tersebut? 

Jawaban : seru aja dengerin orang, suaranya tu kayak enak banget di 

dengar, dan memancing kita kelaparan gitu kan, tapi kadang kalau lapar 

lihat video orang lapar jadi kenyang 

6. Apakah anda pernah menggunakan media youtube bersama dengan orang 

lain? 

Jawaban :  pernah 

7. Apa isi media yang anda cari di media youtube khusunya kebutuhan 

informasi? 

Jawaban : Saya hanya video makan sih mba’ 

8. Apakah anda  menggunakan media lain sebagai pemenuhan kebutuhan? 

Jawaban : Instagram,kalau di Instagram video makan itu kan udah siap 

semuanya, habis itu tinggal makan, terus hanya suaranya doangkan 

dengerinya. Terus habis itu di akun yang punya video makan itu ada link 

buat menuju ke youtubenya. Biasanya kalau aku kurang lama di Instagram 

bisa langsung masuk ke link youtubenya 

9. Apakah anda sering menggunakan youtube sebagai pemenuhan kebutuhan 

informasi, kebutuhan hiburan? 

Jawaban :  Pas waktu luang aja sih mba’ kalau untuk hiburan tapi kalau 

untuk informasi jarang menggunakan youtube 
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10. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

sebagai kebutuhan informasi? 

Jawaban : jadi wawasannya nambah, terus informasinya jadi kita dapatin 

gitu lo  

11. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan media youtube 

sebagai kebutuhan hiburan? 

Jawaban : Senang, kan hiburan bisa menghibur diri sendiri, merasa senang 

dan terus terasa ke isi gitu lo  

12. Bagaimana kepuasan yang anda dapat setelah menggunakan youtube 

bersama orang lain? 

Jawaban : Menambah keakraban dengan teman sih mba’ kalau saya, kita 

bisa saling berbicara bertukar informasi terkait yang sedang kita tonton. 
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DOKUMENTASI 

 

 
Gambar 13. Foto wawanacara murid di SMA Negeri 1 Ngaglik bernama 

Neni Kurniawan.(Dokumen Pribadi Penulis) 

 

 

 
Gambar 14. Foto wawancara murid di SMA Negeri 1 Ngaglik bernama 

Hanif.(Dokumen Pribadi penulis). 
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Gambar 15. Foto lobby SMA Negeri 1 Kalasan.(Dokumen Pribadi Penulis) 

 

 

 

 
Gambar 16. Foto laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Kalasan. (Dokumen 

Pribadi Penulis) 
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Gambar 17. Foto Narasumber penulis SMA Negeri 1 Depok.(Dokumen Pribadi 

Penulis) 
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