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ABSTRAKSI 

 

Skripsi ini berjudul “Situs Facebook dan Tindakan Menggunakan” (Studi 
Korelasional antara Situs Facebook dengan Tindakan menggunakan Mahasiswa 
FISIP USU Medan). Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana 
hubungan antara situs facebook dengan tindakan menggunakan mahasiswa FISIP 
USU. Subjek penelitian adalah mahasiswa FISIP USU program S-1 angkatan 
2006-2007 yang merupakan anggota (pemilik account) facebook. Lokasi 
penelitian di Jalan Dr. Sofyan No.1 Medan. Waktu penelitian ini dilakukan mulai 
dari bulan Maret 2009. 

Teori yang digunakan adalah komunikasi, komunikasi massa, teknologi 
komunikasi, internet, situs facebook dan model AIDDA. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 908 orang dengan menggunakan 
rumus Taro Yamane presisi 10% dengan tingkat kepercayaan 90% didapati 
sampel sebanyak 90 orang. 

Langkah-langkah dalam pengambilan sampel ini menggunakan 
Proportional Stratified Random Sampling dan Purposive Sampling. Lalu peneliti 
melakukan pengumpulan data di lapangan dan kepustakaan. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. 
Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan diantara variabel-variabel 
penelitian yaitu variabel X (situs facebook) dan variabel Y (tindakan 
menggunakan mahasiswa FISIP USU). Dalam menganalisis data penelitian 
digunakan tabel tunggal dan tabel silang, sedangkan untuk menguji hipotesis 
penelitian digunakan tes statistic Spearman melalui SPSS (Statistical Product 
Service Solution) 10.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis (Ha) 
diterima (0,738), yaitu yang artinya ada hubungan yang tinggi, kuat dilihat dari 
nilai koefisien korelasi. Artinya bahwa terdapat hubungan yang tinggi, kuat antara 
situs facebook terhadap tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Perubahan terbesar di bidang komunikasi 40 tahun terakhir (sejak 

munculnya televisi) adalah penemuan dan pertumbuhan internet. Internet 

memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia mana pun untuk saling 

berkomunikasi dengan cepat dan mudah (Severin, 2005: 443). Kehadiran internet 

juga telah memberi pengaruh cukup besar terhadap cara   orang  bersosialisasi 

dengan  orang  lainnya  (http://buletin.melsa.net.id/jan/1002/friendster7.html). 

 Pada masa awal kehadiran internet, Usenet atau newsgroup mungkin 

tergolong paling populer sebagai ruang untuk bersosialisasi (bergaul) dan 

memperluas jaringan persahabatan. Tetapi kemudian chat room melewati 

popularitas newsgroup. Orang lebih suka bergaul di chat room di server IRC 

maupun di chat room berbasiskan web. 

 Cara ngobrol seperti di chat room kemudian memancing munculnya 

software Internet Messenger, yang memungkinkan ngobrol secara real time dan 

pribadi – tanpa diganggu orang ketiga. Kemudian muncul pula Internet Messenger 

yang dilengkapi dengan fasilitas conference, sehingga kita bisa ngobrol dengan 

beberapa orang pilihan sekaligus pada ruang yang sama. 

  Salah satu masalah dalam bergaul di internet adalah komunikasi tidak 

langsung. Kita tidak tahu secara persis seperti apa karakter dari kenalan baru kita. 

Kita juga tidak tahu wajahnya. Kita tidak bisa yakin apakah kenalan baru kita itu 
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laki-laki atau perempuan. Bahkan, apakah kenalan baru kita itu benar-benar ada 

atau tidak. 

 Kita bisa yakin bahwa kenalan kita itu benar-benar ada dan punya 

identitas, kalau ada orang lain yang bisa membuktikannya. Orang lain itu, tak lain 

adalah teman kita sendiri. Kita tidak pernah ragu berkenalan dengan orang yang 

dikenal oleh teman kita sendiri.  

 Hal inilah yang membuat facebook cepat sekali populer sebagai software 

‘jaringan sosial’ (social networking). Lewat facebook, kita jadi tidak ragu lagi 

berkenalan dengan orang-orang baru. Jaringan persahabatan di facebook – secara 

langsung maupun tidak – didasarkan pada rekomendasi orang lain atau teman 

yang kita kenal sebelumnya. Di facebook, kita bergaul dengan temannya teman 

dari teman kita. Bukan cuma berkenalan dengan orang-orang baru, lewat facebook 

kita akan lebih mudah menemukan teman-teman lama kita. 

 Facebook kini menjadi salah satu kosakata penting dalam pergaulan 

sosial di tingkat global. Kalangan profesional, pengusaha, politisi, selebriti, 

mahasiswa, siswa sekolah dan ibu rumah tangga di banyak negara di dunia, 

termasuk di Indonesia, kini memiliki jaringan sosial facebook. 

 Facebook merupakan perpaduan luar biasa antara e-mail, personal web 

serta ‘jaringan sosial’. Pesona baru dunia maya inilah yang menyihir sebagian 

besar pengguna awal facebook terhenyak di depan komputer, menghabiskan 

banyak waktu di dunia maya tersebut. 

 Sampai akhir Agustus 2008, pengguna facebook di seluruh dunia 

tercatat 100 juta. Catatan com Score menunjukkan, pengunjung facebook pada 

Juni 2008 mencapai 132,1 juta, lebih tinggi dibandingkan pengunjung jaringan 
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sosial lainnya, MySpace, yang tercatat 117,6 juta. Selain menjadi sarana 

pergaulan dunia maya, facebook juga dimanfaatkan sebagai wahana berbagi 

informasi tentang beragam kegiatan dan alat promosi produk. Anggota facebook 

tak sekadar mencari sahabat, tetapi juga dapat menulis catatan dan meng-upload 

foto-foto, yang dapat dibaca dan dilihat para sahabat. 

 Di facebook, siapa saja dapat menciptakan grup apa saja dan mengajak 

anggota facebook menjadi bagian dari grup tersebut. Kalangan profesional yang 

bergerak dalam bidang public relations (PRs) acap kali memanfaatkan facebook 

sebagai sarana informasi yang efektif. Informasi acara dan kegiatan, baik 

nonkomersial maupun yang komersial, dapat ditemukan di sini. 

 Pada September 2006 sampai September 2007, peringkat facebook naik 

dari posisi ke-60 ke posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi di dunia. Pada 

Agustus 2008, posisi facebook di peringkat ke-5. Di Amerika Serikat, facebook 

menjadi situs nomor satu untuk foto, dengan 14 juta foto yang di-upload setiap 

hari (data sampai Juli 2008). Ini berarti facebook mengungguli situs foto 

terkemuka milik Yahoo, yaitu flickr. Facebook mengizinkan pengguna mengirim 

foto tanpa batas. Dibandingkan dengan situs foto flickr dan photobucket, layanan 

facebook ini sangat memikat. Kelebihan lainnya, pengguna facebook dapat 

memberi label nama (tag) pada foto yang di-upload. Pengguna facebook juga 

dapat berkomunikasi chatting dengan sesama teman yang sedang on-line. 

 Percaya atau tidak, facebook menjadi begitu trend hingga yang biasanya 

jarang menggunakan internet, bisa menjadi ber-internet ria. Atau yang semula 

‘gaptek’ internet, menjadi ingin belajar internet karena sangat ingin bergabung 

dengan situs ini. Bukan hanya anak-anak muda yang tertarik menjadi anggotanya. 
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Kalau kita search anggota yang usianya di atas 40, tidak sedikit nama yang 

muncul. Dengan fitur-fitur yang mudah digunakan, facebook memang tidak 

menghalangi siapa pun untuk bergabung. 

 Anderson, 2002 dalam Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi (2004: 177), 

mengatakan bahwa dari sekian banyak kalangan yang menggunakan internet, 

sebagian besar adalah mahasiswa (full-time college student). Mereka sangat 

berpotensi untuk mengalami berbagai masalah yang berkaitan dengan penggunaan 

internet. DeVito, 2001 dalam Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi (2004: 189) 

tersebut, menambahkan bahwa banyak mahasiswa menggunakan internet untuk 

bertemu dengan orang-orang baru dan menjalin hubungan secara on-line. 

Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih mahasiswa 

FISIP USU angkatan 2006-2007 sebagai subjek penelitiannya adalah karena lebih 

efektif dan efisien. Efektif karena mereka lebih mudah untuk ditemui dan peneliti 

juga mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Efisien artinya peneliti tidak 

mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam penelitian karena peneliti juga 

termasuk bagian dari mahasiswa FISIP USU.  

Hal-hal tersebut menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian pada mahasiswa FISIP USU, mengenai bagaimana hubungan dan 

tindakan menggunakan mereka terhadap situs facebook tersebut. 
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I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Sejauhmanakah hubungan antara situs facebook dengan tindakan menggunakan 

mahasiswa FISIP USU?” 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

  Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, berikut ini 

peneliti merumuskan pembatasan masalah penelitian. Adapun maksudnya agar 

permasalahan yang diteliti menjadi jelas, terarah dan tidak terlalu luas, sehingga 

dapat dihindari salah pengertian tentang masalah penelitian. Maka pembatasan 

masalah yang akan diteliti adalah: 

a. Penelitian ini bersifat korelasional, yang bersifat mencari atau menjelaskan 

hubungan, yakni antara situs facebook dengan tindakan menggunakannya di 

kalangan mahasiswa FISIP USU. 

b. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa FISIP USU program S-1 angkatan 

2006-2007 yang merupakan anggota (pemilik account) facebook. 

c. Penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2009. 
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I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi daya tarik dari 

situs facebook. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan menggunakan situs 

facebook mahasiswa FISIP USU. 

c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara situs 

facebook dengan tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU. 

 

I.4.2. Manfaat Penelitian 

 a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan  

memperkaya bahan referensi, bahan penelitian serta sumber bacaan di 

lingkungan FISIP USU. 

 b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai perkembangan teknologi komunikasi. 

 c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik para pebisnis internet maupun 

para pengguna internet. 
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I.5. Kerangka Teori 

Kerlinger menyebutkan, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi 

dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala  dengan 

menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala 

tersebut (Rakhmat, 2004: 6).  

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir 

dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka 

teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana 

masalah penelitian akan disoroti (Nawawi, 1995: 39). 

Dalam penelitian ini, teori-teori yang dianggap relevan adalah Komunikasi 

dan Komunikasi Massa, Teknologi Komunikasi, Internet dan Situs Facebook, 

Model AIDDA. 

I.5.1 Komunikasi dan Komunikasi Massa 

Secara paradigmatis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan 

oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui 

media (Effendy, 2004: 5). 

   Menurut Berelson dan Steiner, 1964 dalam Sendjaja (1994: 20), 

komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan 

lain-lain, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, 

angka-angka dan lain-lain. 

   Charles H. Cooley melalui tulisannya, The Significance of Communication 

dalam Lubis (2005: 9), menjelaskan komunikasi merupakan suatu mekanisme 

melalui mana hubungan manusia terjadi dan berkembang segala lambang dari 
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pemikiran dengan alat-alat penyampaian dan cara menjaganya melalui ruang dan 

waktu. Yang meliputi ekspresi muka, sikap dan gesture, nada suara, kata-kata, 

tulisan, lukisan, kereta api, telegrap, telepon dan segala apa yang dapat disebut 

sebagai hasil usaha menaklukkan ruang dan waktu. 

   Salah satu dimensi komunikasi adalah komunikasi massa yang menyiarkan 

informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam jumlahnya dengan 

menggunakan media baik cetak maupun elekronik. Yang menjadi komunikator 

dalam komunikasi massa pada umumnya adalah lembaga atau institusi, sedangkan 

komunikannya adalah masyarakat umum. 

   Menurut Dennis McQuail (1994: 33-34) yang menjadi ciri utama 

komunikasi massa adalah sumber komunikasi massa bukanlah satu orang, 

melainkan suatu organisasi formal dan ‘sang pengirimnya’ seringkali merupakan 

komunikator profesional. Pesannya tidak unik dan beraneka ragam serta dapat 

diperkirakan. Komunikasi massa seringkali mencakup kontak secara serentak 

antara satu pengirim dengan banyak penerima, menciptakan pengaruh luas dalam 

waktu singkat menimbulkan respon seketika dari banyak orang secara serentak. 

   Menurut Pool (1973) defenisi komunikasi massa sebagai komunikasi yang 

berlangsung dalam situasi yang interposed ketika antara sumber dan penerima 

tidak terjadi kontak secara langsung, pesan-pesan mengalir kepada penerima 

melalui saluran media massa seperti surat kabar, majalah, radio, film atau televisi 

(Wiryanto, 2003: 3). 
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I.5.2. Teknologi Komunikasi 

 Teknologi komunikasi adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi. Rogers, 1986 

dalam Lubis (2005: 42), mendefinisikan teknologi komunikasi sebagai “alat 

perangkat keras, struktur organisasi dan nilai-nilai sosial yang digunakan, untuk 

mengumpulkan, memproses dan mempertukarkan informasi dengan orang lain”. 

Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini berlangsung demikian 

pesatnya sehingga para ahli menyebut gejala ini sebagai suatu revolusi. Sekalipun 

kemajuan tersebut masih dalam perjalanannya, sejak sekarang sudah dapat 

diperkirakan terjadinya berbagai perubahan di bidang komunikasi maupun 

bidang-bidang kehidupan lain yang berhubungan, sebagai implikasi dari 

perkembangan keadaan yang dimaksud. Perubahan-perubahan yang kelak terjadi, 

terutama disebabkan berbagai kemampuan dan potensi teknologi komunikasi 

tersebut, yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan dan memenuhi 

kebutuhan komunikasi mereka secara  hampir tanpa batas (Nasution, 1989: 6).  

 

I.5.3. Internet dan Situs Facebook 

 Menurut Laquey (1997) dalam Ardianto dan Komala (2004: 141), internet 

merupakan jaringan longgar dari ribuan komputer yang menjangkau jutaan orang 

di seluruh dunia. Menurut Laquey pula, asal mula internet adalah tercipta oleh 

suatu ledakan tak terduga di tahun 1969, yaitu dengan lahirnya Arpanet, suatu 

proyek eksperimen Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bernama DARPA 

(Department of Defense Advanced Research Projects Agency). 
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 Internet unggul dalam menghimpun berbagai orang, karena geografis tak 

lagi menjadi pembatas. Berbagai orang dari negara dan latar belakang yang 

berbeda dapat saling bergabung berdasarkan kesamaan minat dan proyeknya. 

Internet menyebabkan terbentuknya begitu banyak perkumpulan antara berbagai 

orang dan kelompok; jenis interaksi pada skala besar ini merupakan hal yang tak 

mungkin terwujud tanpa jaringan komputer. 

 Menurut Sidharta (1996), internet adalah lebih dari sekedar jaringan 

komputer atau pelayanan informasi. Internet adalah gambaran dinamis bahwa 

manusia yang mampu berkomunikasi secara bebas akan memilih untuk bersikap 

sosial dan tidak mementingkan diri sendiri. 

 Tharom, Dinata dan Xerandy (2002: 61), mengatakan bahwa pada 

awalnya, internet memiliki empat aplikasi utama, yaitu e-mail, news, remote login 

dan file transfer. Salah satu aplikasi baru yang muncul yaitu World Wide Web 

(WWW), yang merupakan arsitektur kerja dalam mengakses dokumen-dokumen 

yang tersebar pada ribuan mesin di internet. Web mulai dimunculkan pada tahun 

1989 oleh CERN, Pusat Penelitian Nuklir Eropa. WWW diusulkan oleh Tim 

Berners-Lee pada bulan Maret 1989 dan 18 bulan kemudian berhasil dibuat 

prototipe pertama berbasis teks. Pengembangan terus dilakukan sampai 

didapatkan interface grafis pada bulan Februari 1993. 

 Turkle (1995) dalam Severin dan Tankard (2005: 446), menyebutkan 

istilah komprehensif untuk World Wide Web, internet, milis elektronik, 

kelompok-kelompok dan forum diskusi, ruang ngobrol (chatting), permainan 

interaktif multi-player dan bahkan e-mail adalah dunia maya. 
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 Komunitas-komunitas yang lebih banyak muncul di dunia komunikasi 

elektronik (dunia maya) daripada dunia nyata disebut dengan komunitas maya. 

Severin dan Tankard (2005: 447), menjelaskan bahwa komunitas maya saling 

berkomunikasi dengan menggunakan ruang chatting, e-mail, milis dan kelompok-

kelompok diskusi via elektronik. Dunia maya memungkinkan semua orang yang 

tinggal di berbagai penjuru dunia yang memiliki ketertarikan yang sama, dapat 

berkumpul untuk membicarakannya. 

 Pada perkembangan selanjutnya, hadirnya situs-situs komunitas dapat 

dipakai oleh komunitas untuk saling berkomunikasi dan bersosialisasi. Salah 

satunya adalah situs facebook.  

 Masa keemasan facebook dimulai setelah pada 26 September 2006, 

jaringan sosial ini dibuka untuk siapa saja yang memiliki e-mail yang valid. 

Sampai September 2008, facebook tersedia pada lebih dari 20 bahasa. Yang 

menarik, facebook dilirik banyak perusahaan besar, seperti News Corp, Yahoo 

dan Google, tetapi Zuckerberg menyatakan, facebook tetap independen dan dia 

tidak menjual perusahaan yang mengandalkan iklan banner. 

 Cara menggunakan facebook sangat mudah. Tinggal masuk ke situsnya 

yang beralamat di http://www.facebook.com, kemudian mendaftar dengan cara 

mengisi kolom-kolom informasi yang tersedia. Situs facebook juga dilengkapi 

dengan menu pencarian lebih user friendly, berdasarkan kota, tempat kerja, 

sekolah dan wilayah. Seperti di situs jaringan sosial yang lain, pada facebook 

terdapat feature add friends, send message dan update profile. 
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I.5.4. Model AIDDA 

Onong Uchjana Effendy (1993: 304) menjelaskan AIDDA adalah akronim 

dari kata-kata Attention (Perhatian), Interest (Minat), Desire (Hasrat), Decision 

(Keputusan) dan Action (Tingkatan/Kegiatan). Konsep AIDDA ini adalah proses 

psikologis pada diri khalayak. 

A-A Procedure ini sebenarnya penyederhanaan dari suatu proses yang 

disingkat AIDDA. Lengkapnya adalah sebagai berikut: 

A Attention (Perhatian) 

I Interest (Minat) 

D Desire (Hasrat) 

D Decision (Keputusan) 

A Action (Kegiatan) 

Proses pentahapan komunikasi ini mengandung maksud bahwa 

komunikasi hendaknya dimulai dengan membangkitkan perhatian. Dalam 

hubungan ini komunikator harus menimbulkan daya tarik. Pada dirinya harus 

terdapat faktor daya tarik komunikator (source attractiveness). 

Dimulainya komunikasi dengan membangkitkan perhatian akan 

merupakan awal suksesnya komunikasi. Apabila perhatian komunikan telah 

terbangkitkan, hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan minat (interest), 

yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari perhatian. Minat adalah kelanjutan 

dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat (desire) untuk 

melakukan suatu kegiatan yang diharapkan komunikator. Hanya ada hasrat saja 

pada diri komunikan, bagi komunikator belum berarti apa-apa, sebab harus 
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dilanjutkan dengan datangnya keputusan (decision), yakni keputusan untuk 

melakukan kegiatan (action) sebagaimana diharapkan komunikator. 

 

I.6. Kerangka Konsep 

  Kerangka sebagai hasil pemikiran yang rasional merupakan uraian yang 

bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang dicapai 

dapat mengantar penelitian pada rumusan hipotesa (Nawawi, 1995: 40). 

Menurut Suyanto dan Sutinah (2005: 49), konsep adalah suatu makna 

yang berada di alam pikiran atau di dunia kepahaman manusia yang dinyatakan 

kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata. 

Jadi, kerangka konsep adalah hasil pemikiran yang rasional dalam 

menguraikan rumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah 

yang diuji kebenarannya. Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka 

harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Variabel Bebas (X)  

 Variabel bebas merupakan variabel yang diduga sebagai penyebab atau   

pendahulu dari variabel yang lain (Rakhmat, 2004: 12). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah situs facebook. 

- Variabel Terikat (Y)  

Variabel terikat adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang 

dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya (Rakhmat, 2004: 12). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindakan menggunakan 

mahasiswa FISIP USU. 
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Variabel Terikat (Y) 
Tindakan Menggunakan 

Situs Facebook 

 

Variabel Bebas (X) 
Situs Facebook 

- Variabel Antara (Z) 

Sejumlah gejala yang tak dapat terkontrol akan tetapi dapat diperhitungkan 

dalam pengaruhnya terhadap variabel bebas (Nawawi,1995: 58). Variabel 

antara dalam penelitian ini adalah Karakteristik Responden. 

 

I.7. Model Teoritis 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dikelompokkan dalam kerangka 

konsep akan dibentuk menjadi suatu model teoritis sebagai berikut : 

 

    

 

     

 

 

 

 

Variabel Antara (Z) 
Karakteristik 
Responden 
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I.8. Variabel Operasional 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep di atas maka dibuat 

operasional variabel yang berfungsi untuk kesamaan dan kesesuaian dalam 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

Variabel Operasional 

Variabel Teoritis Variabel Operasional 

 Variabel Bebas (X) 

Situs facebook 

 

 1. Daya hibur 

2. Daya sambung  

 3. Lebih banyak kontrol oleh pengguna  

4. Lebih banyak aktivitas oleh pengguna 

5. Memberikan pilihan/alternatif pada pengguna  

6. Koleksi informasi  

7. Komunikasi dua-arah   

8. Komunikasi yang terjadi pada waktu-waktu yang 

fleksibel 

9. Komunikasi yang terjadi di tempat yang tidak 

sebenarnya 

 Variabel Terikat (Y)  

Tindakan menggunakan situs 

Facebook 

 1.   Attention (Perhatian) 

2. Interest (Minat) 

3. Desire (Hasrat) 

4. Decision (Keputusan) 

5. Action (Tindakan): 

a. Frekuensi menggunakan situs facebook 

b. Durasi menggunakan situs facebook 

Variabel Antara (Z) 

 

Karakteristik Responden 

1. Departemen 

2. Angkatan 

3. Jenis Kelamin 

4. Uang Saku  
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I.9. Definisi Variabel Operasional 

Menurut Singarimbun (1995: 46), definisi operasional adalah unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya untuk mengukur suatu 

variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah 

yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. 

Dalam penelitian ini, variabel-variabel dapat didefinisikan sebagai   

berikut: 

1. Variabel Bebas (situs facebook), terdiri dari: 

 a. Daya hibur, yaitu kemampuan yang dimiliki situs facebook sebagai sarana 

hiburan yang menarik bagi pengguna. 

 b. Daya sambung, yaitu kemampuan situs facebook untuk membuat 

pengguna melakukan kunjungan terus-menerus ke situs facebook. 

 c. Lebih banyak kontrol oleh pengguna, yaitu kemungkinan/kebebasan yang 

diberikan kepada pengguna untuk mengontrol banyak hal, khususnya 

terhadap account facebook yang dimiliki sesuai dengan yang diinginkan.  

 d. Lebih banyak aktivitas oleh pengguna, yaitu pengguna melakukan lebih 

banyak aktivitas di dalam situs facebook akibat adanya fasilitas-fasilitas 

yang tersedia di dalam situs tersebut. 

 e. Memberikan pilihan/alternatif pada pengguna, yaitu kebebasan yang 

diberikan pada pengguna untuk memilih fasilitas mana yang akan 

digunakan sesuai dengan kebutuhan, termasuk hal memilih teman yang 

diinginkan untuk memulai komunikasi dan mengakhirinya setiap saat. 

 f. Koleksi informasi, yaitu kumpulan informasi yang dapat diperoleh atau 

diberikan oleh pengguna saat menggunakan situs facebook. 
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 g. Komunikasi dua-arah, yaitu komunikasi timbal balik – komunikasi dua-

arah yang dapat dilakukan pengguna. 

h. Komunikasi yang terjadi pada waktu-waktu yang fleksibel, yaitu 

komunikasi yang dapat dilakukan kapan saja. 

i.    Komunikasi yang terjadi di tempat yang tidak sebenarnya, yaitu 

komunikasi yang dilakukan di dunia maya bukan di kehidupan nyata. 

2. Variabel Terikat (Tindakan Menggunakan Situs Facebook), terdiri dari:  

a. Attention (Perhatian), yaitu suatu atensi atau perhatian yang diberikan oleh 

responden pada saat mengakses, melihat dan mengetahui situs facebook. 

 b. Interest (Minat), yaitu suatu keinginan yang kuat atau ketertarikan 

terhadap situs facebook yang muncul dalam diri responden setelah 

mengakses, melihat dan mengetahui situs facebook. 

 c. Desire (Hasrat), yaitu suatu keinginan yang amat sangat atau dorongan 

dalam diri responden untuk bergabung di situs facebook. 

 d. Decision (Keputusan), yaitu suatu keputusan yang telah ditetapkan untuk 

mendaftarkan diri dan melakukan registrasi di situs facebook yang 

sebelumnya telah dipertimbangkan/dipikirkan oleh responden. 

 e. Action (Tindakan), yaitu suatu perbuatan untuk melakukan registrasi di 

situs facebook dan mulai menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di 

situs facebook, yang dapat dilihat dari: 

 - Frekuensi menggunakan situs facebook, yaitu tingkat keseringan atau 

jumlah menggunakan situs facebook dalam satu waktu tertentu. 

 - Durasi menggunakan situs facebook, yaitu lamanya atau total waktu 

yang dihabiskan untuk menggunakan situs facebook setiap kalinya. 
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3. Variabel Antara (Z) 

Yaitu karakteristik responden (Mahasiswa FISIP USU), terdiri dari: 

 a. Departemen,  dalam penelitian ini ada 6 departemen yang diambil sebagai 

responden yakni Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Ilmu Sosiologi, Ilmu 

Antropologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Administrasi Negara. 

 b. Angkatan, yaitu tahun masuk mahasiswa FISIP USU yang menjadi 

responden, yakni tahun 2006 dan 2007. 

 c. Jenis kelamin, yaitu jenis kelamin dari responden, yakni pria dan wanita. 

 d. Uang saku, yaitu jumlah uang saku yang diterima/dimiliki responden, baik 

per hari, per minggu atau per bulan. 

 

I.10. Hipotesis  

Menurut Suparmoko (1999: 19), hipotesis adalah pernyataan tentatif yang 

berhubungan dengan permasalahan sehingga berguna dalam 

mencari/mendapatkan alat pemecahan. 

Menurut Soehartono (2004: 26), hipotesis adalah suatu pernyataan yang 

masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Hipotesis merupakan jawaban 

sementara atas  pertanyaan penelitian, yang kebenarannya akan diuji berdasarkan 

data yang dikumpulkan.  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara situs facebook terhadap tindakan 

menggunakan mahasiswa FISIP USU. 

Ha : Terdapat hubungan antara situs facebook terhadap tindakan menggunakan 

mahasiswa FISIP USU. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

II.1. Komunikasi 

II.1.1. Pengertian Komunikasi 

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai 

tidur kembali, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya 

komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial (social relations). 

Masyarakat paling sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu 

sama lain, yang disebabkan oleh hubungan tersebut, menimbulkan interaksi sosial 

(social interaction) dan terjadinya interaksi sosial disebabkan oleh 

interkomunikasi (intercommunication) (Effendy, 2004: 3). 

Banyak sekali defenisi komunikasi yang berbeda-beda yang disampaikan 
oleh para ahli komunikasi. Menurut Anderson komunikasi adalah suatu proses 
dimana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi 
merupakan suatu proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan 
situasi yang berlaku. Sementara Barelson dan Steiner mendefenisikan komunikasi 
sebagai penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui 
penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan 
lain-lain. Miller mengatakan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah 
penyampaian yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan 
mempengaruhi tingkah laku pihak penerima (Purba, 2006: 32-33). 

 

  Liliweri (1991: 1), menjelaskan bahwa di dalam kehidupan setiap hari 

semua orang selalu berbicara tentang komunikasi atau paling tidak menggunakan 

kata komunikasi. Namun demikian tidak banyak yang benar-benar mengerti 

makna kata-kata komunikasi yang selalu dibicarakan atau bahkan pernah 

dilaksanakan. 
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Stuart, 1983 dalam Vardiansyah (2004: 3) menjelaskan bahwa kata 

“komunikasi” berasal dari bahasa Latin, communis, yang berarti membuat 

kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar 

katanya communis adalah communico, yang artinya berbagi. Dalam hal ini, yang 

dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Komunikasi sebagai 

kata kerja (verb) dalam bahasa Inggris, communicate, berarti: (1) untuk bertukar 

pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan informasi; (2) untuk membuat tahu;       

(3) untuk membuat sama; dan (4) untuk mempunyai sebuah hubungan yang 

simpatik. Sedangkan dalam kata benda (noun), communication, berarti:              

(1) pertukaran simbol, pesan-pesan yang sama, dan informasi; (2) proses 

pertukaran di antara individu-individu melalui sistem simbol-simbol yang sama; 

(3) seni untuk mengekspresikan gagasan-gagasan, dan (4) ilmu pengetahuan 

tentang pengiriman informasi. 

  Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of 

Communication in Society dalam Effendy (2004: 10), mengatakan bahwa cara 

yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai 

berikut: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? 

  Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni: 

-  Komunikator (communicator, source, sender) 

- Pesan (message) 

- Media (channel, media) 

- Komunikan (communicant, communicatee, receiver, recipient) 

- Efek (effect, impact, influence) 
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   Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.  

Menurut Nordenstreng dan Varis, 1973 dalam Bungin (2006: 107), ada 

empat titik penentu yang utama dalam sejarah komunikasi manusia, yaitu: 

1. Ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia. 

2. Berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia 

dengan menggunakan bahasa. 

3. Berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis (written words) 

dengan menggunakan alat pencetak, sehingga memungkinkan terwujudnya 

komunikasi massa yang sebenarnya. 

4. Lahirnya komunikasi elektronik, mulai dari telegraf, telepon, radio, televisi, 

hingga satelit. 

Berkembangnya keempat titik penentu dalam sejarah komunikasi 

merupakan puncak prestasi peradaban umat manusia, mengungguli siapa pun 

makhluk Tuhan di alam jagat raya. Dari empat titik tersebut kemudian manusia 

berkembang bersama semua aspek kehidupan manusia yang membedakannya 

dengan makhluk lainnya. 

 

II.1.2. Fungsi dan Tujuan Komunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Adapun fungsi dari komunikasi, adalah sebagai berikut: 

a. Menyampaikan informasi (to inform) 

b. Mendidik (to educate) 

c. Menghibur (to entertain) 
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d. Mempengaruhi (to influence) (Effendy, 2005: 8). 

  Widjaja (2000: 64), menjelaskan apabila komunikasi dipandang dari arti 

yang lebih luas tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi 

sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta dan 

ide maka fungsinya dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut:  

1. Informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, 

data, gambar, fakta, pesan, opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat 

dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang 

lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat. 

2. Sosialisasi (pemasyarakatan), penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat 

yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif di dalam 

masyarakat. 

3. Motivasi, menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun 

jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginannya, 

mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama 

yang akan dikejar. 

4. Perdebatan dan diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta yang 

diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan 

pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti relevan yang 

diperlukan untuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri 

dengan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. 
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5. Pendidikan, pengalihan ilmu pengetahuan dapat mendorong perkembangan 

intelektual, pembentukan watak, serta membentuk keterampilan dan 

kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan. 

6. Memajukan kehidupan, menyebarkan hasil kebudayaan dan seni dengan 

maksud melestarikan warisan masa lalu, mengembangkan kebudayaan 

dengan memperluas horison seseorang, serta membangun imajinasi dan 

mendorong kreativitas dan kebutuhan estetiknya. 

7. Hiburan, penyebarluasan sinyal, simbol, suara dan imaji dari drama, tari, 

kesenian, kesusastraan, musik, olahraga, kesenangan kelompok dan 

individu. 

8. Integrasi, menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan 

untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar dapat saling 

kenal dan mengerti serta menghargai kondisi pandangan dan keinginan 

orang lain.  

 Adapun tujuan dari komunikasi, adalah sebagai berikut: 

a. Perubahan sikap (attitude change) 

b. Perubahan pendapat (opinion change) 

c. Perubahan perilaku (behavior change) 

d. Perubahan sosial (social change) (Effendy, 2005: 8). 

  Menurut Widjaja (2000: 109), tujuan komunikasi dapat dilihat dari dua 

perspektif kepentingan, yakni kepentingan sumber/pengirim/komunikator dan  

kepentingan penerima/komunikan. Dengan demikian maka tujuan komunikasi 

yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Tujuan Komunikasi 

 

II.2.   Komunikasi Massa 

Kita hidup di lingkungan media yang sedang berubah dengan cepat. Hanya 

beberapa tahun yang lalu, sebagian besar orang tidak pernah mendengar 

multimedia atau internet. Bentuk perubahan yang terjadi pada lingkungan media 

banyak macamnya, dalam hal tertentu, sangat luar biasa. Koran mengalami 

penurunan jumlah pembaca pada waktu tertentu. Di Amerika Serikat (AS) televisi 

berubah dari hanya lima stasiun (ABC, CBS, NBC, Fox dan TV Publik) menjadi 

sistem kabel dengan 50 saluran dan bisa menjadi 500 atau lebih. Video perekam 

memungkinkan orang menonton film di rumah dan mereka juga bisa merekam 

acara yang sedang berlangsung untuk dinikmati pada kesempatan lain. Beberapa 

majalah menerbitkan edisinya melalui World Wide Web atau CD ROM. 

Pendekatan lama pada pemberitaan mulai digantikan dengan Program Berita 

Baru. Periklanan menemukan kekuatan baru dalam era komunikasi baru ini. 

Orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu berkomunikasi dengan orang lain 

dengan menggunakan ruang obrol (chat room) di komputer dan permainan dunia 

Tujuan komunikasi dari  

sudut kepentingan sumber 

Tujuan komunikasi dari  

sudut kepentingan penerima 

1)  Memberikan informasi 

2)  Mendidik 

3)  Menyenangkan/menghibur 

4)  Menganjurkan suatu tindakan 

1)  Memahami informasi 

2)  Mempelajari 

3)  Menikmati 

4)  Menerima atau menolak anjuran 
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maya (virtual) memberi dimensi pengalaman dan kepuasan baru bagi 

penggunanya. 

Istilah cyberspace (ruang maya) yang ditemukan oleh penulis fiksi ilmiah 

William Gibson, telah menjadi istilah yang sering digunakan untuk menunjuk 

pada ranah metaforis komunikasi elektronik. 

 Defenisi yang paling sederhana dari komunikasi massa dirumuskan oleh 

Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang (Rakhmat, 2001: 188). Menurut Gerbner, 

komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi 

dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam 

masyarakat industri. Dari defenisi Gerbner tergambar bahwa komunikasi massa 

itu menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi. Produk tersebut 

disebarkan, didistribusikan kepada khalayak luas secara terus-menerus dalam 

jangka waktu yang tetap, misalnya harian, mingguan, dwimingguan atau bulanan. 

Proses memproduksi   pesan tidak dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan 

harus oleh lembaga dan membutuhkan suatu teknologi tertentu, sehingga 

komunikasi massa akan banyak dilakukan masyarakat industri (Ardianto, 2004:4). 

 Menurut Joseph A. Devito merumuskan komunikasi massa yakni yang 

pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang 

yang menonton televisi, agaknya ini berarti pula bahwa khalayak itu besar pada 

umumnya agak sukar untuk didefenisikan. Kedua, komunikasi massa adalah 
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komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan atau visual 

(Effendy, 2004: 21). 

 

II.2.1. Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi komunikasi massa tidak jauh berbeda dengan fungsi komunikasi pada 

umumnya. Joseph R. Dominick memberikan penjelasan mengenai fungsi 

komunikasi massa (Ardianto, 2004: 15), yaitu: 

a. Pengawasan 

 Media mengambil tempat para pengawal yang pekerjaannya mengadakan 

pengawasan. Orang-orang media, yaki para wartawan surat kabar dan majalah, 

reporter radio dan televisi, koresponden kantor berita dan lain-lain berada di 

seluruh dunia mengumpulkan informasi buat kita yang tidak bisa kita peroleh 

secara langsung. 

Fungsi pengawasan dibagi dalam dua jenis yaitu: 

- Pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan 

tentang ancaman taufan, letusan gunung berapi, kondisi ekonomi yang 

meningkatkan inflasi atau serangan militer. 

- Pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran informasi 

yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan 

sehari-hari. Berita tentang film yang dipertunjukkan di bioskop setempat, 

harga barang kebutuhan di pasar, produk-produk baru dan sebagainya. 

b. Penafsiran 

 Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga 

memberikan informasi dan interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. Contoh 
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nyata dapat dilihat pada halaman utama surat kabar. Penafsiran ini berbentuk  

komentar dan opini yang ditujukan kepada pembaca, serta dilengkapi perspektif 

terhadap berita yang disajikan pada halaman lainnya. 

c. Pertalian 

 Media massa mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat dalam 

masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh saluran perseorangan. Media massa 

dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk 

pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 

d. Penyebaran nilai-nilai (Sosialisasi) 

 Sosialisasi mengacu kepada cara, dimana individu mengadopsi perilaku dan 

nilau kelompok. Media massa menyajikan penggambaran masyarakat dan dengan 

membaca, mendengarkan dan menonton, maka seseorang mempelajari bagaimana 

khalayak berperilaku dan nilai-nilai apa yang penting. 

e. Hiburan 

 Meskipun fungsi utama media massa adalah informasi dalam bentuk 

pemberitaan, rubrik atau acara-acara hiburan selalu ada seperti cerita pendek, film, 

drama dan sebagainya. 

 Apa pun bentuknya, komunikasi massa akan terus menerus berperan penting 

dalam kehidupan kita. Komunikasi massa menjadi mata dan telinga bagi 

masyarakat. Komunikasi massa memberi masyarakat sarana untuk mengambil 

keputusan dan membentuk opini kolektif yang bisa digunakan untuk bisa lebih 

memahami diri mereka sendiri. Ia merupakan sumber utama untuk 

mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat. 
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II.3. Teknologi Komunikasi 

II.3.1. Pengertian Teknologi Komunikasi 

Salah satu pengertian umum teknologi ialah penggunaan ilmu pengetahuan 

secara sistematik atau pengetahuan-pengetahuan yang terorganisir atau untuk 

keperluan-keperluan praktis. Sedangkan pengertian secara khusus ialah 

memandang teknologi dari aspek ekonomi yaitu minimal teknologi digunakan 

untuk menentukan division and subdivision of labor dari suatu proses kerja yang 

terintegrasi secara sistematik dalam komponen-komponen yang berkaitan dan 

fungsional. Pada hakekatnya teknologi itu mempunyai logika dan gramar tertentu 

yang berhubungan erat bahkan bersatu dengan sistem kosmologi (sistem nilai 

kepercayaan) dan world view suatu masyarakat.  

Penemuan teknologi dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. 

Teknologi berkembang dari riset ilmiah yang dilakukan banyak ilmuan. Dewasa 

ini penemuan teknologi banyak dilakukan oleh tim riset dari beberapa organisasi 

bisnis, universitas-universitas dan organisasi nirlaba. Setiap teknologi baru 

biasanya menggantikan teknologi yang sudah tua. 

Penemuan di bidang teknologi dapat memberikan kemudahan-kemudahan 

bagi kita, misalnya dalam melakukan pertukaran informasi, transaksi maupun 

transportasi. Perkembangan teknologi juga meningkatkan standar hidup manusia, 

meningkatkan  mutu  informasi,  hiburan  dan  pendidikan  (http://digilib.itb.ac.id/ 

gdl.php). 

Teknologi adalah aplikasi praktis suatu pengetahuan, khususnya dalam 

suatu bidang tertentu. Teknologi berkembang semakin cepat dari waktu ke waktu 

karena penemuan satu teknologi baru dapat mempercepat penemuan teknologi 
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berikutnya. Dalam sejarah peradaban manusia, terdapat banyak penemuan yang 

dapat menghasilkan teknologi yang berpengaruh besar terhadap kehidupan 

manusia    (http://www.itb.ac.id/focus/focus_file/PidatoIlmiahpadaSidangTerbuka 

PMB.pdf). 

Istilah teknologi komunikasi seringkali diucapkan dalam nafas yang sama 

dengan istilah teknologi informasi, karena pengertian yang terkandung pada 

masing-masing istilah tersebut memang saling berkaitan satu sama lain. Namun, 

istilah teknologi komunikasi mencakup pengertian yang lebih luas, termasuk 

sistem, saluran, perangkat keras dan perangkat lunak dari komunikasi modern, di 

mana teknologi informasi merupakan bagian dari padanya. 

Lubis (1997: 42), menjelaskan bahwa teknologi komunikasi adalah suatu 

penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan komunikasi. Komunikasi adalah upaya untuk menciptakan “Kebersamaan 

dalam Makna” (Commonness in Meaning). Dengan demikian, teknologi 

komunikasi merupakan penerapan ilmu pengetahuan guna melancarkan upaya 

untuk mencapai kebersamaan dalam makna antar orang dalam masyarakat.  

Rogers, 1986 dalam Lubis (1997: 42), mendefinisikan teknologi 

komunikasi sebagai alat perangkat keras, struktur organisasi dan nilai-nilai sosial 

yang digunakan, untuk mengumpulkan, memproses dan mempertukarkan 

informasi dengan orang lain.   

Severin dan Tankard (2005: 305), mengatakan bahwa teknologi 

komunikasi berubah dengan begitu cepat sehingga banyak orang berbicara tentang 

“revolusi teknologi” atau “ledakan informasi”. Beberapa teknologi baru yang 

sedang dalam proses pengembangan atau yang ada sekarang adalah videotape 
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recorder, video casette, televisi kabel, surat kabar online, akses pelayanan 

informasi komputer dengan komputer pribadi di rumah, internet dan World Wide 

Web, serta CD-ROM. Banyak teknologi ini mempunyai dampak dramatis yaitu 

memberikan pengguna kontrol yang jauh lebih banyak pada proses 

telekomunikasi dan informasi yang diterima. 

Nasution (1989: 6), menjelaskan bahwa berbagai kemampuan dan potensi 

yang dimiliki teknologi komunikasi memungkinkan manusia untuk saling 

berhubungan dan memenuhi kebutuhan komunikasi mereka secara  hampir tanpa 

batas. Beberapa keterbatasan yang dulu dialami manusia dalam berhubungan satu 

sama lainnya, seperti faktor jarak, waktu, jumlah, kapasitas, kecepatan dan lain-

lainnya, kini dapat diatasi dengan dikembangkannya berbagai sarana komunikasi 

mutakhir. Dengan penggunaan satelit misalnya hampir tidak ada lagi batas jarak 

dan waktu untuk menjangkau khalayak yang dituju di manapun dan kapan saja 

diperlukan. 

Everett M. Rogers, 1986 dalam Bungin (2006: 111), mengatakan bahwa 

dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal empat era komunikasi, yaitu 

era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi 

interaktif. Dalam era terakhir, yakni era media komunikasi interaktif dikenal 

media komputer, videotext dan teletext, teleconferencing, TV kabel dan 

sebagainya. Berdasarkan penjelasan Rogers itulah, maka masyarakat percaya 

bahwa perkembangan teknologi media berkembang dimulai dari era media tulis 

dan cetak. 
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II.3.2. Karakteristik Teknologi Komunikasi 

Salah satu keunggulan yang ditawarkan teknologi komunikasi sekarang ini 

adalah kemungkinan bagi si penerima komunikasi untuk lebih langsung 

mengendalikan pesan-pesan yang ditransmisikan. Kini penerima komunikasi lebih 

dapat menentukan pilihan-pilihan yang diinginkan atau dibutuhkannya, seperti 

memperoleh informasi tentang apa yang diinginkan, serta kapan pun 

memerlukannya. 

Bell, 1979 dalam Nasution (1989: 11), menyebutkan beberapa wujud 

sistem komunikasi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi, yaitu: 

1. Jaringan pengolahan data yang kelak memungkinkan orang berbelanja cukup 

dengan menekan tombol-tombol komputer di rumah masing-masing. Pesanan 

akan dikirimkan langsung ke rumah pemesan oleh toko tempat berbelanja. 

2. Bank informasi dan sistem penelusuran, yang memungkinkan pemakainya 

menelusuri informasi yang diperlukan serta memperoleh kopi cetakannya 

dalam sekejap mata. 

3.  Sistem teleteks, yang menyediakan informasi mengenai segala rupa 

kebutuhan. Seperti berita, cuaca, informasi finansial, iklan terklasifikasi, 

katalog segala macam produk dan sebagainya lewat layar televisi di rumah 

masing-masing. 

4.  Sistem faksimil, yang memungkinkan pengiriman dokumen secara elektronik. 

5.  Jaringan komputer interaktif, yang memungkinkan pihak-pihak berkomunikasi 

mendiskusikan informasi melalui komputer. 
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 Menurut Ploman, 1981 dalam Nasution (1989: 11), kemajuan teknologi 

komunikasi tersebut ditandai oleh tiga karakteristik berikut ini: 

1. Tersedianya keluwesan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode 

dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam komunikasi. Bila pada 

masa lalu hanya ada alat peralatan “berat”, yang profesional dan mahal, maka 

kini tersedia bermacam sarana yang lebih “ringan”, metode yang hanya 

memerlukan keterampilan minimal, serta murah. Dengan kata lain, kini kita 

bisa memilih sendiri tingkat teknologi yang kita perlukan. 

2. Kemungkinan mengkombinasikan teknologi, metode dan sistem-sistem yang 

berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai bentuk baru transfer komunikasi 

dan informasi  telah dimungkinkan dengan pengkombinasian tersebut. 

3. Kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola 

pemakaian teknologi komunikasi. 

  Berdasarkan karakteristik serta bentuk-bentuk wujud fisik teknologi 

komunikasi tersebut, dapat diperkirakan betapa luasnya potensi teknologi 

komunikasi sehingga penerapannya pun akan meliputi berbagai bidang kehidupan 

manusia. 

Ciri utama dari perkembangan teknologi komunikasi adalah terjadinya 

perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi, yang kemudian 

menghasilkan bentuk-bentuk baru yang memiliki kemampuan yang berlipat-ganda 

dan menciptakan aneka pelayanan komunikasi yang lengkap dan unik, yang 

bahkan tidak terbayangkan sebelumnya (Nasution, 1989: 68). 

Lahirnya era komunikasi interaktif ditandai dengan terjadinya diversifikasi 

teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer dan televisi 
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menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut dengan internet (Bungin, 2006: 

113) 

 

II.4. Internet 

II.4.1. Pengertian Internet 

Roger Fidler (2003) dalam bukunya Mediamorfosis: Memahami Media 

Baru, mengatakan bahwa pada awalnya internet merupakan domain pribadi dari 

periset-periset dan ilmuwan-ilmuwan Amerika Serikat, namun dalam 

perkembangannya internet telah menjadi suatu sistem komunikasi global besar 

yang dipakai oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk tujuan-tujuan akademik dan 

bisnis, serta untuk korespondensi pribadi dan pencarian informasi. Internet 

sebenarnya adalah suatu jaringan longgar ribuan jaringan komputer yang saling 

terhubung. Tidak ada badan pemerintah atau komersial yang memilikinya atau 

secara langsung memperoleh keuntungan dari operasinya. Jaringan ini tidak 

memiliki presiden, CEO atau kantor pusat. Walau tadinya didanai oleh 

Pemerintah Amerika Serikat, pengembangannya telah berlangsung secara lebih 

organik daripada birokratik. 

Internet merupakan singkatan dari interconnected network atau jaringan-

jaringan saling terkoneksi dari sistem-sistem komputer yang dapat saling diakses. 

Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan rangkaian komputer dengan 

komputer lain di seluruh dunia, yang berguna untuk berkomunikasi dan bertukar 

informasi, file, data, suara, gambar dan sebagainya antar-individu di seluruh dunia 

(http://www.duniacyber.com/internetbasic). 
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Internet adalah perkakas sempurna untuk menyiagakan dan 

mengumpulkan sejumlah besar orang secara elektronis. Levy, 1995 dalam Severin 

dan Tankard (2005: 6), menggambarkan internet sebagai “saluran komunikasi 

yang tidak terbatas, pembangunan komunikasi, iklan elektronik dan interaksi yang 

sangat kompleks yang mengaburkan batas antara penyedia dan konsumen”. 

Internet adalah sekumpulan komputer atau server yang saling terhubung 

satu sama lain melalui berbagai macam media (kabel, radio, satelit dan lain-lain). 

Komputer-komputer tersebut letaknya tersebar di seluruh belahan dunia sehingga 

memungkinkan terbentuknya suatu jaringan informasi global. Sekumpulan 

komputer di suatu tempat memiliki jenis dan karakteristik yang tidak sama dengan 

tempat-tempat lain, namun semuanya dihubungkan oleh suatu protokol standard 

yang sama yang disebut TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol). 

TCP/IP ini dapat diumpamakan sebagai bahasa yang dimengerti oleh semua jenis 

komputer yang terhubung ke internet (http://incuvl.petra.ac.id/learn/learn-1.htm). 

Menurut Laquey (1997: 24), internet adalah jaringan dari sejumlah 

jaringan. Internet tersusun dari sejumlah Local Area Network (LAN, Jaringan 

Lokal) yang terbatas daerah cakupannya, Metropolitan Area Network (MAN, 

Jaringan Kota Metropolitan) yang mencakup kota metropolitan yang luas dan 

Wide Area Network (WAN, Jaringan Luas) yang lebih luas lagi, yang 

menghubungkan berbagai komputer untuk berbagai organisasi di seluruh dunia. 

Semua jaringan ini dihubungkan dengan beragam alat komunikasi, mulai dari 

sambungan telepon biasa dan yang berkecepatan tinggi, satelit, gelombang mikro 

dan serat optik. 



 

 

35 

Internet dilahirkan pada puncak Perang Dingin, pada tahun 1969, sebagai 

jaringan eksperimental yang disebut ARPANET. Pada tahun pertamanya, 

ARPANET menghubungkan empat pusat komputer universitas, masing-masing di 

UCLA, di Standford Research Institute (SRI), di Universitas California Santa 

Barbara (UCSB), dan di Universitas Utah Charley Kline, yang terlibat dalam riset 

militer untuk U.S. Defense Department’s Advanced Research Project Agency 

(Badan Proyek Riset Lanjut Dephan Amerika Serikat). Fokus dari riset ini adalah 

untuk merancang suatu “Internetwork” komputer-komputer yang akan terus 

berfungsi bahkan bilamana segmen-segmen utama dihancurkan oleh bom nuklir 

atau disabot (Fidler, 2003: 150). 

Sementara tujuan aslinya adalah untuk memudahkan pertukaran riset, 

pemprograman, surat dan informasi secara elektronik di kalangan pendidik dan 

periset, internet telah berkembang dalam cara-cara yang tidak terduga atau 

diharapkan, begitu militer menyerahkan pengendalian atas perkembangan dan 

pendanaan internet kepada organisasi-organisasi sipil dalam awal  tahun  1980-an. 

Sepanjang tahun 1980-an, internet diam-diam tersebar ke sebagian besar 

lembaga-lembaga akademik dan pusat-pusat riset di Amerika Serikat dan ke 

banyak lokasi lain di seluruh dunia. Menjelang 1995, sekitar 30 juta orang dalam 

lebih dari 100 negara telah memperoleh akses melalui komputer kepada layanan 

berita, perpustakaan, jurnal ilmiah dan akademik, bulletin board dan database, 

serta kepada satu sama lain, melalui lebih dari tiga juta situs hubungan internet 

(Fidler, 2003: 152).  

 Internet menjadi sedemikian populer menjelang 1995 sebagai akibat dari 

teknologi-teknologi Mosaic dan Web sehingga jaringan-jaringan konsumer online, 
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seperti America OnLine, Prodigy dan CompuServe, mulai memberikan akses net 

kepada para pelanggan mereka. Ledakan pertumbuhan kegiatan internet, yang 

dalam 1995 semakin meningkat sekitar 10 sampai 15 persen per bulan, akhirnya 

dipandang oleh para pakar sebagai tuntutan massa untuk memperoleh bentuk baru 

pertukaran informasi (Fidler, 2003: 154). 

 Perkembangan internet yang begitu memukau dan begitu cepat dengan 

varian-varian programnya menjadikan bumi ini berada dalam cengkeraman 

teknologi. Internet telah berkembang menjadi sebuah teknologi  yang tidak saja 

mampu mentransmisikan berbagai informasi, namun juga telah mampu 

menciptakan dunia baru dalam realitas kehidupan manusia, yaitu sebuah realitas 

materialistis yang tercipta dalam dunia maya (Bungin, 2006: 135).  

 

II.4.2. Manfaat Internet 

 Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai 

akses ke internet, yaitu: 

a. Komunikasi  

Internet memungkinkan terjadinya komunikasi yang super cepat antara 

suatu pihak dengan pihak lainnya, tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Hal 

ini dimungkinkan karena jangkauan internet yang telah meng-global. Asal kita 

mengetahui alamat seseorang atau suatu lembaga di internet, kita dapat mengirim 

informasi kapan saja dan kemana saja di seluruh dunia dalam waktu yang sangat 

singkat dan dengan cara yang sangat mudah. Internet juga dapat menghemat biaya 

komunikasi yang harus dikeluarkan.  
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b. Informasi  

Begitu banyaknya komputer yang terhubung ke internet, di mana masing-

masing komputer memiliki kandungan informasinya sendiri-sendiri, maka 

gabungan seluruh informasi di internet sangatlah luar biasa. Internet merupakan 

sumber informasi yang melimpah (hampir tanpa batas) yang terus berkembang 

seiring dengan makin berkembangnya internet itu sendiri.  

c. Kolaborasi  

Kolaborasi yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses menyelesaikan 

suatu pekerjaan secara bersama-sama (team-work). Anggota tim bisa terdiri dari 

berbagai macam ahli dari berbagai bidang yang tersebar di berbagai negara di 

dunia. Internet merupakan media yang sangat membantu suatu kolaborasi yang 

biasanya terhambat oleh ruang dan waktu. Melalui internet kita dapat melakukan 

suatu konferensi (conference) dengan berbagai pihak di mana pun mereka berada. 

Kita bahkan dapat mengerjakan suatu pekerjaan secara bersamaan melalui internet 

(http://incuvl.petra.ac.id/learn/learn-1.htm). 

Berikut ini hanyalah sebagian dari apa yang tersedia di internet:   

a. Informasi untuk kehidupan pribadi, meliputi: kesehatan, rekreasi, hobi, 

pengembangan pribadi, rohani dan sosial. 

b. Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja, meliputi: sains, teknologi, 

perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis 

dan berbagai forum komunikasi. 

Satu hal yang paling menarik adalah keanggotaan internet tidak mengenal 

batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya 

dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia 
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yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap 

anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi 

atau  kelompok  tanpa  mengenal  batas jarak dan  waktu  (http://www.elektroindo 

nesia.com/elektro/no3b.html).   

II.4.3. Internet Sebagai Media Komunikasi 

Manusia tidak berbahagia manakala ia mendapat hambatan untuk 

menyampaikan pesan dalam jarak luas dan waktu terbatas. Didorong naluri 

kebahagiaan, naluri ingin tahu, serta naluri komunikasi dan ditunjang akal 

budinya, teknologi komunikasi terus bertumbuh hingga bentuknya terkini. Hasrat 

atau naluri berkomunikasi serta berbagi informasi dan pengetahuan secara bebas 

mendorong manusia menciptakan teknologi komunikasi hingga bentuknya yang 

terkini, yaitu internet. 

Internet telah membentuk ruang dan waktu baru, yang bersifat nirjarak dan 

nirwaktu, yang disebut cyberspace. Kata cyberspace pertama kali digunakan dan 

dipopulerkan oleh William Gibson dalam novel fantasi ilmiahnya, Neuromancer, 

yang terbit pada 1984. Di cyberspace, segala bentuk media komunikasi yang kita 

kenal: face-to-face meeting, telepon, fax, surat, surat kabar, majalah, radio, TV, 

film telah bermutasi menjadi teleconference, i-phone (internet telepon), i-fax 

(internet fax), e-mail (electronic mail), e-magazine (electronic magazine) dan 

seterusnya. Dengan internet kita memasuki ruang-waktu baru yang bersifat 

nirjarak dan nirwaktu, dan kita menjumpai hampir seluruh bentuk media 

komunikasi yang kita kenal berkonvergensi menyatu di sana, membuatnya disebut 

multimedia. 
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Sebagian buku mengelompokkan internet yang multimedia sebagai media 

massa, sebagian lagi mengkategorisasikannya sebagai media antar pribadi. Kedua 

pendapat itu sama benarnya, tapi juga sama kelirunya. Karena, kedua pendapat 

yang bertentangan itu pada dasarnya mengingkari hakikat internet yang 

multimedia. Artinya, pada tataran tertentu ia adalah media massa, misalnya ketika 

seseorang berkunjung ke majalah elektronik Tempo Online. Pada tataran lain ia 

adalah media antar pribadi, ketika seseorang mengirim surat elektronik ke seorang 

teman, misalnya. Jadi, karena sifatnya yang multimedia, ia bersifat massa tapi 

juga antarpribadi, tergantung dalam konteks apa kita menggunakan atau 

mengkajinya (Vardiansyah, 2004: 106).  

Menurut Severin dan Tankard (2005: 7), ada tiga fitur utama internet, 

yaitu    e-mail (surat elektronik), Newsgroups and Mailing list serta World Wide 

Web: 

1. E-mail. 

  Jutaan orang kini berkomunikasi dengan menggunakan pesan elektronik, 

atau e-mail. Tidak perlu menjadi pengguna internet yang canggih untuk bisa 

mengirimkan pesan e-mail – banyak orang awam melakukannya melalui 

layanan online, seperti halnya American Online dan Prodigy. 

2. Newsgroups dan Mailing lists. 

  Newsgroups dan Mailing lists merupakan sistem berbagi pesan secara 

elektronik yang memungkinkan orang-orang yang tertarik pada masalah yang 

sama untuk saling bertukar informasi dan opini. Beberapa orang merasa 

bahwa mereka mendapat berita secara lebih cepat dan lebih baik dari 

newsgroups daripada koran dan majalah. Mungkin yang lebih penting lagi, 
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newsgroups memungkinkan terjadinya respons langsung terhadap suatu berita 

oleh konsumen berita yang tidak bisa dilakukan oleh koran dan majalah. 

3. World Wide Web. 

  World Wide Web yang juga dikenal WWW atau Web merupakan sebuah 

sistem informasi yang dapat diakses melalui komputer lain secara cepat dan 

tepat. 

 

II.5. Situs Facebook 

 Turkle, 1995 dalam Severin dan Tankard (2005: 446), menyebutkan istilah 

komprehensif untuk World Wide Web, internet, milis elektronik, kelompok-

kelompok dan forum diskusi, ruang ngobrol (chatting), permainan interaktif 

multi-player dan bahkan e-mail adalah dunia maya. 

 Komunitas-komunitas yang lebih banyak muncul di dunia komunikasi 

elektronik (dunia maya) daripada dunia nyata disebut dengan komunitas maya. 

Severin dan Tankard (2005: 447), menjelaskan bahwa komunitas maya saling 

berkomunikasi dengan menggunakan ruang chatting, e-mail, milis dan kelompok-

kelompok diskusi via elektronik. Dunia maya memungkinkan semua orang yang 

tinggal di berbagai penjuru dunia yang memiliki ketertarikan yang sama, dapat 

berkumpul untuk membicarakannya. 

  Pada perkembangan selanjutnya, hadirnya situs-situs komunitas dapat 

dipakai oleh komunitas untuk saling berkomunikasi dan bersosialisasi. Salah 

satunya adalah situs facebook. Situs facebook adalah layanan jaringan pertemanan 

yang menggunakan media internet sebagai sarana komunikasi.  
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 Situs facebook diciptakan oleh Mark Zuckerberg ketika masih menjadi 

mahasiswa di Universitas Harvard. Saat itu facebook dibuat terbatas untuk 

mahasiswa Harvard. Maret 2004, facebook diperluas ke Stanford, Columbia dan 

Yale. Kemudian diperluas ke semua sekolah dan universitas yang masuk dalam 

Ivy League dan universitas-universitas di Kanada dan Amerika Serikat. 

 Juni 2004, facebook memindahkan markasnya ke Palo Alto, California, 

AS dan kini memiliki 500 karyawan. Setelah menciptakan versi SMA pada 

September 2005, Zuckerberg memperluas jaringan facebook ke para pegawai 

sejumlah perusahaan, seperti Apple Inc dan Microsoft.  

 Masa keemasan facebook dimulai setelah pada 26 September 2006, 

jaringan sosial ini dibuka untuk siapa saja yang memiliki e-mail yang valid. 

Sampai September 2008, facebook tersedia pada lebih dari 20 bahasa. Yang 

menarik, facebook dilirik banyak perusahaan besar, seperti News Corp, Yahoo 

dan Google, tetapi Zuckerberg menyatakan, facebook tetap independen dan dia 

tidak menjual perusahaan yang mengandalkan iklan banner. 

 Cara menggunakan facebook sangat mudah. Tinggal masuk ke situsnya 

yang beralamat di http://www.facebook.com, kemudian mendaftar dengan cara 

mengisi kolom-kolom informasi yang tersedia. Situs facebook juga dilengkapi 

dengan menu pencarian lebih user friendly, berdasarkan kota, tempat kerja, 

sekolah dan wilayah. Seperti di situs jaringan sosial yang lain, pada facebook 

terdapat feature add friends, send message dan update profile. 

 Berikut adalah kelebihan situs facebook dibanding dengan situs 

pertemanan lainnya: 
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       1. Layanan Jaringan / Network yang bisa di sorting sesuai dengan posisi 

kita. Dari start awal pembuatan account disesuaikan berdasarkan 

negara. Sehingga lebih mempermudah menemukan teman. 

       2. Layanan Group di facebook lebih fokus. Dimana membentuk suatu 

komunitas online seperti testimonial wall to wall, foto, forum diskusi 

dan lain - lain. 

3.   Photo Album berdasarkan kategori dan sungguh di luar dugaan jumlah 

quota kapasitas unlimited alias tidak dibatasi. 

4.   Layanan Selling, layaknya kita sebagai penjual menawarkan barang  

ataupun jasa ke user lainnya. 

              5.      Layanan Event, di sini kita bisa mengisi kegiatan sehingga user  yang 

lain jadi tahu. Contohnya ada reuni, party atau launching suatu produk. 

6. Layanan Status Update. Bisa diisi kapan saja dan posisi menunya lebih      

gampang. 

7.  Layanan Mobile Access adalah layanan untuk mobile dengan feature     

mengirim SMS. 

       8.    Layanan Mobile Browsing dapat diakses melalui handphone dan      

disesuaikan dengan kondisi handphone sehingga lebih cepat diakses. 

       9. Layanan Develop your Facebook widget, layanan yang istimewa.    

Seabrek aplikasi yang bisa kita bangun dan dapat kita pasang 
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menggunakan API dari Facebook Platform. Semacam Game, Feed 

Reader dan aplikasi lainnya. 

     10.      Dapat chat dengan teman yang sedang online. 

     11.       Dapat mengirimkan gift ke teman dengan berbagai macam jenis. 

II.6. Model AIDDA 

Onong Uchjana Effendy (1993: 304), menjelaskan bahwa pendekatan 

yang disebut sebagai A-A Procedure atau from Attention to Action Procedure, 

sebenarnya     penyederhanaan   dari    suatu    proses   yang    disingkat    AIDDA.  

Lengkapnya adalah sebagai berikut: 

A Attention (Perhatian) 

I Interest (Minat) 

D Desire (Hasrat) 

D Decision (Keputusan) 

A Action (Tindakan) 

Dimulainya komunikasi dengan membangkitkan perhatian merupakan 

awal suksesnya komunikasi (Effendy, 2004: 304). Apabila perhatian komunikan 

telah terbangkitkan, hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan minat 

(interest), yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari perhatian. Minat adalah 

kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat 

(desire) yang kemudian dilanjutkan dengan datangnya keputusan (decision), yakni 

keputusan untuk melakukan suatu tindakan (action). 
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Formula AIDDA dirumuskan untuk memudahkan pengarahan suatu tujuan 

komunikasi yang dilakukan. Konsep AIDDA menjelaskan suatu proses psikologis 

yang terjadi pada diri khalayak (komunikan) dalam menerima pesan. 

 Proses pentahapan komunikasi ini mengandung maksud bahwa 

komunikasi dimulai dengan membangkitkan perhatian (attention). Dalam hal ini, 

situs facebook harus mampu menimbulkan atensi atau menarik perhatian orang 

lain, khususnya pengguna internet, melalui dimensi-dimensi penting yang dimiliki 

situs facebook itu sendiri, seperti daya hibur, daya sambung, lebih banyak kontrol 

oleh pengguna, lebih banyak aktivitas oleh pengguna, memberikan 

pilihan/alternatif pada pengguna, koleksi informasi, komunikasi dua-arah, 

komunikasi yang terjadi pada waktu-waktu yang fleksibel dan komunikasi yang 

terjadi di tempat yang tidak sebenarnya. Dimana dimensi-dimensi tersebut dapat 

ditemukan pada fasilitas-fasilitas yang tersedia, sehingga dapat menimbulkan 

banyak kemudahan dan daya tarik bagi pengguna internet. Apabila perhatian 

komunikan telah terbangkitkan, maka disusul dengan upaya menumbuhkan minat 

(interest).  

 Minat, yaitu suatu keinginan yang kuat ataupun kecenderungan hati yang 

sangat tinggi terhadap sesuatu, yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari 

perhatian, dalam hal ini adalah minat terhadap situs facebook. Minat adalah 

kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat 

(desire).  

 Hasrat, yaitu suatu keinginan yang amat sangat untuk bergabung di situs 

facebook. Dengan adanya hasrat, kemudian harus dilanjutkan dengan datangnya 

keputusan (decision).  
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 Keputusan, yaitu segala putusan yang telah ditetapkan, sesudah 

dipertimbangkan ataupun dipikirkan dan merupakan sikap terakhir ataupun 

langkah yang harus dijalankan. Di sini, mahasiswa FISIP USU yang juga 

merupakan pengguna internet sudah mulai mengambil keputusan bahwa ia akan 

mendaftarkan diri untuk bergabung di situs facebook. Pada akhirnya keputusan 

tersebut dilanjutkan dengan mengambil suatu tindakan (action).  

 Tindakan, yaitu perbuatan atau sesuatu yang dilaksanakan untuk 

mengatasi/memenuhi sesuatu, dalam hal ini adalah melakukan registrasi di situs 

facebook dan mulai menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di situs 

facebook. Dalam penelitian ini, tingkat penggunaan situs facebook oleh pemilik 

account facebook (pengguna internet yang telah melakukan registrasi/menjadi 

anggota di situs facebook) dapat dilihat dari frekuensi dan durasi penggunaan 

situs facebook mereka. 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami konsep AIDDA dalam 

penelitian ini, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3 

AIDDA 

 
A    Attention (Perhatian) Kehadiran situs facebook mampu menarik 

perhatian para pengguna internet. Hal ini dapat 
disebabkan karena ketertarikan terhadap sesuatu 
yang dianggap baru atau sebagai inovasi. 

 
 

 
 
 
I     Interest (Minat) 

Ketertarikan mulai timbul pada diri pengguna 
internet terhadap situs facebook. Dalam hal ini 
disebabkan oleh dimensi-dimensi penting yang 
dimiliki situs facebook itu sendiri, seperti daya 
hibur, daya sambung, lebih banyak kontrol oleh 
pengguna, lebih banyak aktivitas oleh pengguna, 
memberikan pilihan/alternatif pada pengguna, 
koleksi informasi, komunikasi dua-arah, 
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komunikasi yang terjadi pada waktu-waktu yang 
fleksibel dan komunikasi yang terjadi di tempat 
yang tidak sebenarnya. Dimana dimensi-dimensi 
tersebut dapat ditemukan pada fasilitas-fasilitas 
yang tersedia, sehingga dapat menimbulkan 
banyak kemudahan dan daya tarik bagi pengguna. 

 
 

D    Desire (Hasrat) Hasrat/kemauan pengguna internet untuk 
mendaftarkan diri dan bergabung di situs 
facebook. 

 
 
 
 
D    Decision (Keputusan) 

 

Setelah timbulnya hasrat pada diri pengguna 
internet, maka akan menghantarkannya kepada 
suatu keputusan, yakni keputusan untuk 
mendaftarkan diri untuk bergabung di situs 
facebook dengan cara melakukan registrasi di 
situs facebook. Hal ini dapat disebabkan karena 
ingin mengikuti ‘trend’ yang sedang berkembang, 
atau memang karena adanya keinginan guna 
pemenuhan kebutuhan mendasar untuk 
bersosialisasi dalam lingkup pertemanan yang 
lebih luas, atau karena kebutuhan lainnya. 

 
 
 
 
A    Action (Tindakan) 

 

Tindakan pengguna internet yang telah 
melakukan registrasi di situs facebook dan telah 
menjadi anggota dengan memiliki account 
facebook. Di sini pemilik account facebook 
tersebut akan menggunakan fasilitas-fasilitas 
yang tersedia di situs facebook  tersebut, sesuai 
dengan tujuannya ataupun kebutuhannya dan 
berdasarkan frekuensi penggunaan maupun durasi 
penggunaan situs facebook oleh pemilik account 
facebook tersebut, akan diketahui bagaimana 
tingkat penggunaan situs facebook mereka.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

III.1.1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) merupakan fakultas ke 

sembilan di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU). Prakarsa pendirian 

FISIP USU berasal dari beberapa dosen dalam bidang sosial, administrasi dan 

manajemen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum pada tahun 

1979. 

 Drs.Adham Nasution, Asma Affan, MPA, Dr.AP. Parlindungan, SH, 

M.Solly Lubis, SH dan beberapa dosen lainnya melakukan persiapan proposal 

pendirian FISIP USU. Berdasarkan proposal tersebut, Rektor USU Dr. AP. 

Parlindungan, SH memperjuangkan agar di USU didirikan FISIP. Pada tahun 

1980 mulanya FISIP USU merupakan Jurusan Ilmu Pengetahuan Masyarakat di 

Fakultas Hukum USU. Para pendiri FISIP ini sepakat untuk mengangkat Drs. 

Adham Nasution sebagai Ketua Jurusan dan ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor USU Nomor 1181/PT05/C.80 tertanggal 1 Juli 1980. 

 Jurusan Ilmu Pengetahuan Masyarakat ini pertama kali menerima 

mahasiswa melalui ujian SIPENMARU pada tahun ajaran 1980/1981 dengan 

jumlah mahasiswa sebanyak 75 orang. Kegiatan perkuliahan pertama kali dimulai 

tanggal 18 Agustus 1980 yang pembukaannya diresmikan oleh Rektor USU Prof. 

Dr. AP. Parlindungan, SH di gedung perkuliahan Fakultas Kedokteran Gigi USU 

dan perkuliahan selanjutnya dilakukan dilaksanakan sore hari di gedung tersebut. 
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 Walaupun Jurusan Ilmu Pengetahuan Masyarakat merupakan salah satu 

jurusan di Fakultas Hukum USU, namun kegiatan perkuliahan dan kegiatan 

administrasi dilakukan jurusan tidak dilaksanakan di Fakultas Hukum USU. 

Kegiatan administrasi dilaksanakan di salah satu ruangan BAAK USU yang 

sekarang merupakan gedung Fakultas Sastra USU. Selanjutnya pada tanggal 7 

April 1983 kegiatan administrasi jurusan dipindahkan ke gedung Pusat Komputer. 

Jurusan Ilmu Pengetahuan Masyarakat merupakan cikal bakal berdirinya FISIP 

USU. 

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 

merupakan fakultas kesembilan di USU pada tahun 1982. Semua mahasiswa yang 

terdaftar pada jurusan tersebut menjadi mahasiswa FISIP USU berdasarkan Surat 

Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1982. 

 Jurusan Ilmu Pengetahuan Masyarakat di Fakultas FISIP USU kemudian 

ditetapkan menjadi FISIP USU. Maka untuk pengembangannya dibentuklah suatu 

panitia persiapan pemilihan Dekan FISIP USU Surat Keputusan Rektor USU 

Nomor 573/PT05/C.82 tertanggal 26 Oktober 1982. Tujuan dari pembentukan 

panitia tersebut adalah untuk memilih dekan yang akan memimpin FISIP USU 

yang baru berdiri. Dalam rapat tersebut dengan suara bulat menyetujui DRS. M. 

Adham Nasution menjadi Dekan pertama FISIP USU untuk periode 1980-1986. 

Susunan Pembantu Dekan II Drs. Haniful Chair, Pembantu Dekan III Drs. Arifin 

Siregar yang sebelumnya dijabat oleh Drs. Firman Pelawi sebagai pelaksana 

harian. 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

0535/0/83 pada tahun 1983 tentang jenis dan jumlah pada fakultas-fakultas di 
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lingkungan Universitas Sumatera Utara menyebutkan bahwa FISIP USU 

mempunyai 5 (lima) jurusan dengan urutan sebagai berikut: 

1. Jurusan Ilmu Administrasi 

2. Jurusan Ilmu Komunikasi 

3. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 

4. Jurusan Ilmu Sosiologi 

5. Jurusan Ilmu Antropologi 

FISIP dalam proses perkembangannya menyebabkan kelima jurusan 

tersebut tidak dibuka sekaligus tetapi secara bertahap. Hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah serta tenaga pengajar 

yang tersedia sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan untuk 

menindaklanjuti SK Menteri Nomor 0535/0/83 maka dibuka dua jurusan 

yaitu: 

1. Jurusan Ilmu Administrasi 

2. Jurusan Ilmu Komunikasi 

Semua kegiatan perkuliahan dan kegiatan administrasi FISIP USU pada 

tanggal 18 Agustus 1984 berpusat di gedung baru yang terdapat di Jl. Dr. A. 

Sofyan No.1. pada tahun 1984/1985 kedua jurusan (Ilmu Administrasi Negara dan 

Ilmu Komunikasi), menghasilkan sarjana S1 sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 

orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara dan 3 orang Sarjana Ilmu Komunikasi. 

Pelantikannya dilakukan pada tanggal 8 Maret 1985 di gedung perkuliahan FISIP 

USU. 

Prof. M. Adham Nasution kembali diangkat sebagai Dekan untuk periode 

kedua melalui Keputusan Menteri Depdikbud No. 79511/A2.I.2/1986 tanggal 23 
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Oktober 1986 dengan susunan Pembantu Dekan I Dra. Nurhaina Burhan, 

Pembantu Dekan II Drs. Armyn Sipahutar dan Pembantu Dekan III Dra. Irmawati. 

Tenaga pengajar tetap di FISIP USU pada tahun 1985/1986 masih 

berjumlah 10 orang staf penngajar tetap dan 10 orang lagi masih calon Pegawai 

Negeri Sipil (Capeg) dan selebihnya adalah staf pengajar luar biasa yang direkrut 

dari berbagai instansi pemerintah yang ada di Propinsi Sumatera Utara seperti dari 

Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, PEMDA TK I Sumatera Utara, Kakanwil 

Departemen Penerangan, Kakanwil Departemen Sosial, Kakanwil Departemen 

Perindustrian, PWI Sumut, IKIP Medan dan staf pengejar yang berada di 

lingkungan Sumatera Utara. 

FISIP USU melakukan kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri pada 

tahun akademik 1985/1986 dalam rangka melanjutkan pendidikan bagi pegawai 

Depdagri untuk mengambil sarjana Strata 1 di FISIP USU yang sebelumnya 

berada di Biro Rektor yang dikoordinir oleh Pembantu Rektor I USU. 

Peraturan bagi mahasiswa yang akan menentukan jurusan harus memenuhi 

syarat yaitu telah mengikuti perkuliahan dari semester I sampai semester VI 

dengan beban SKS yang telah diperoleh sekurang-kurangnya 110 SKS. Prosedur 

ini berlangsung sampai tahun akademik 1986/1987. 

Calon mahasiswa menentukan sendiri jurusan pilihan yang telah ada di 

FISIP USU pada tahun 1987/1988. Pemilihan ini dilakukan pada saat mendaftar 

sebagai calon mahasiswa. FISIP membuka jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 

pada tahun akademik 1985/1986. Pada tahun akademik yang sama jurusan 

Antropologi Fakultas Sastra USU dipindahkan ke FISIP USU merupakan tindak 

lanjut dari SK Mendikbud No. 0335/0/83 sehingga semua dosen dan mahasiswa 
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yang terdaftar di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra USU menjadi bagian dari 

FISIP USU, kecuali mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan yang 

sedang mengikuti perkuliahan di semester akhir. Tahun akademik 1986/1987 

dibuka pula Jurusan Sosiologi. 

Prof. Asma Affan menjabat sebagai Dekan FISIP USU periode 1990/1993 

berdasarkan SK Mendikbud No. 20208/A.2.I.2/C/1990 tanggal 14 Maret 1990 

dengan susunan Pembantu Dekan I Drs. Rahim Siregar MA, Pembantu Dekan II 

Drs. Arnita Z, Pembantu Dekan III Drs. Siswo Suroso. 

Drs. Amru Nasution menjabat sebagai Dekan FISIP USU periode 

1993/1996 berdasarkan SK Mendikbud No. 520931/A.2.I.2C/1993 tanggal 20 

agustus 1993 dengan susunan Pembantu Dekan I Dra. Nurwida Nuru, Pembantu 

Dekan II Dra. Irmawati, Pembantu Dekan III Drs. Sakhyan Asmara. 

FISIP USU kemudian membuka Program Diploma I (D-1) dan Program 

Diploma III (D-III) pada tahun akademik 1985/1986 bekerjasama dengan 

Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun ajaran 2000/2001 Program D-I Administrasi 

Perpajakan tidak menerima mahasiswa baru lagi dengan jumlah alumni D-I 

seluruhnya 153 orang. 

Drs. Amru Nasution diangkat kembali sebagai Dekan FISIP USU periode 

1996-1999 berdasarkan SK Mendikbud No. 51141/A.2.I.2/KP/1996 tanggal 23 

September 1996 dengan susunan Pembantu Dekan I Dra. Nurwida Nuru, 

Pembantu Dekan II Drs. Subhilhar MA, Pembantu Dekan III Drs. Sakhyan 

Asmara. 

Drs. Subhilhar MA menjabat sebagai Dekan FISIP USU pada periode 

1999-2003 berdasarkan SK Rektor No. 1998/JO5/SK/KP/1999 tanggal 9 
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Desember 1999 dengan susunan Pembantu Dekan I Drs. Suwardi Lubis, MS, 

Pembantu Dekan II Drs. Mukti Sitompul, MSi dan Pembantu Dekan III Drs. R. 

Hamdani Harahap, MSi. Sesuai dengan SK Rektor No. 69/JO5/SK/KP/2001 

tanggal 2 Febuari 2001. FISIP USU kemudian membuka program studi Ilmu 

Politik pada tahun akademik 2001/2002 berdasarkan SK Rektor No. 

616/JO5/SK/PP/2002 dan telah menerima 60 mahasiswa. 

Dr. M. Arif Nasution, MA menjabat sebagai Dekan FISIP USU pada 

periode 2003-2007. Adapun susunan Pembantu Dekan I Drs. Humaizi, MA, 

Pembantu Dekan II Drs. Mukt i Sitompul, MSi, Pembantu Dekan III Drs. 

Burhannuddin Harahap. 

 

III.1.2 Sarana dan Fasilitas yang terdapat di FISIP USU 

FISIP USU terdiri dari empat gedung, yakni: 

a. Gedung A terdiri dari 4 ruang besar dan 7 ruang sedang 

b. Gedung B terdiri dari 4 ruang besar 

c. Gedung C semua ruangan dipakai untuk kantor dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Lantai I : Ruang PD I, PD II dan PD III 

    Ruang Dharma Wanita 

    Ruang Kantor Prodip III Adm. Perpajakan 

2. Lantai 2 : Ruang Kantor Departemen 

    Ruang Laboratorium Radio 

3. Lantai 3 : Ruang Perpustakaan 

    Ruang Laboratorium Komputer 
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d. Gedung D terdiri dari 2 ruang kecil 

(Sumber : Bagian Pendidikan FISIP USU tahun 2008). 

Adapun sarana lain yang telah ada di FISIP USU yaitu sarana peribadatan 

(1 Mushola), Ruang PEMA, Kantin dan Layanan Foto Copy yang terbaru akan 

dibangun sarana olah raga, yakni lapangan Basket dan Gedung Serbaguna yang 

awalnya berada di lantai 2 gedung A. 

 

III.2. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

korelasional yang bertujuan untuk meneliti sejauhmana varian pada suatu faktor 

berkaitan pada faktor lain (Rakhmat, 1998: 40). Kelebihan menggunakan metode 

korelasional adalah dapat mengukur hubungan diantara berbagai variabel, 

meramalkan variabel tak bebas dan memudahkan untuk membuat pandangan 

eksperimental sedangkan kelemahannya adalah korelasi tidak selalu menunjukkan 

kausalitas, walaupun kadang-kadang korelasi yang tinggi menunjukkan hubungan 

sebab-akibat. 

 

III.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sumatera Utara, Jalan Dr. Sofyan No.1 Medan. Adapun waktu penelitian ini 

dilakukan mulai dari bulan Maret 2009. 
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III.4 Populasi dan Sampel 

III.4.1 Populasi 

 Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang dapat 

berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, 

hidup dan sebagainya. Sehingga objek ini dapat jadi sumber data penelitian 

(Bungin, 2006:100). 

 Dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa FISIP USU program 

S-1 angkatan 2006-2007 yang merupakan anggota (pemilik account) facebook. 

Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih populasi tersebut 

karena lebih efektif dan efisien. Efektif karena mereka lebih mudah untuk ditemui 

dan peneliti juga mudah untuk berinteraksi dengan mereka. Efisien artinya 

peneliti tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam penelitian karena 

peneliti juga termasuk bagian dari mahasiswa FISIP USU.  

Ada terdapat 7 Departemen di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

USU, 6 diantaranya adalah S-1 dan 1 diantaranya D3, peneliti hanya meneliti 

mahasiswa S-1. Berdasarkan data yang diperoleh pada pra penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti jumlah mahasiswa S-1 FISIP USU angkatan 2006-2007 

adalah 908 mahasiswa (Bagian Tata Usaha FISIP USU). 
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Tabel 4 

Jumlah populasi Mahasiswa S-1 FISIP USU setiap Departemen 

No Departemen Populasi 

1 Ilmu Komunikasi 244 

2 Ilmu Administrasi Negara 170 

3 Ilmu Antropologi 105 

4 Ilmu Politik 143 

5 Ilmu Sosiologi 129 

6 Ilmu Kesejahteraan Sosial 117 

 Total 908 

Sumber data: Bagian Pendidikan FISIP USU Per 6 Januari 2009. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa karena peneliti 

berpendapat bahwa mahasiswa secara umum telah dapat membentuk kedewasaan 

diri, artinya pada taraf mahasiswa pengendalian diri telah tercipta pada diri 

mahasiswa. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam memilih populasi 

yaitu mahasiswa S-1 FISIP USU karena mahasiswa S-1 lebih kritis dalam 

menanggapi suatu fenomena sosial. 

 

III.4.2 Sampel 

 Secara sederhana sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang 

menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel 

adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Pada dasarnya 

sampel merupakan bagian dari populasi yang memperoleh perlakuan penelitian 
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yang secara keseluruhan memiliki sifat yang sama dengan sifat populasi, 

khususnya dalam hal pendataan (Bulaeng, 2004:156). 

Berdasarkan data populasi yang ada maka untuk menghitung jumlah 

sampel peneliti menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dengan 

tingkat kepercayaan 90%: 

         n =    ____N____ 

                               N d² + 1 

                 =      ___908__ 

                             908 (10%)² + 1 

                =   90 

 Sedangkan untuk menentukan responden yang berhak untuk dijadikan 

sampel maka digunakan Teknik Proportional Stratified Random Sampling. 

Penggunaan teknik ini memungkinkan untuk memberi peluang kepada populasi 

yang lebih kecil tetapi dipilih sebagai sampel (Rakhmat, 2004:79) dengan rumus: 

n=
N

nxni  

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung sampel yang terpilih di 

setiap departemen adalah: 
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Tabel 5 

Proportional Stratified Random Sampling  

Mahasiswa FISIP USU Program S-1 Angkatan 2006-2007 

No Departemen Populasi Teknik 
Penarikan 

Sampel 

Sampel 

1 Ilmu Komunikasi 244 
908

24490 x  
24 

2 Ilmu Administrasi Negara 170 
908

17090 x  
17 

3 Ilmu Antropologi 105 
908

10590x  
10 

4 Ilmu Politik 143 
908

14390 x  
14 

5 Ilmu Sosiologi 129 
908

12990 x  
13 

6 Ilmu Kesejahteraan Sosial 117 
908

11790 x  
12 

 Total 2800  90 

 
 

III.5 Teknik Penarikan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling 

sebagai teknik dalam penarikan sampel.  Teknik Purposive Sampling, yaitu dalam 

pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap memiliki 

hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Pengambilan sampel dengan teknik ini disesuikan tujuan penelitian. Dimana 

sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan 

penelitian. Adapun kriteria yang dimaksud adalah: 

                a.   Mahasiswa FISIP USU program S-1 angkatan 2006-2007 Reguler dan Reguler      

Mandiri yang terdaftar dan masih aktif mengikuti perkuliahan di FISIP USU. 
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b.  Mahasiswa FISIP USU yang merupakan anggota (pemilik account) facebook. 

 

III.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang diigunakan dalam penelitian adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan 

mempelajari data dari buku bidang Ilmu Komunikasi dan Komunikasi Massa, 

Psikologi, Metode Riset dan Penelitian, serta sumber bacaan lainnya seperti 

internet dan skripsi yang relevan dan mendukung penelitian. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yakni pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, meliputi kegiatan 

survei di lokasi penelitian, pengumpulan data dari responden melalui: 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden) dan cara 

menjawab juga dilakukan dengan tertulis (Arikunto, 2002:135). Dalam hal ini 

peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada responden yakni mahasiswa FISIP 

USU program S-1 angkatan 2006-2007 yang terpilih sebagai sampel. Dalam 

upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, 

terdapat usaha untuk menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitatif. 

Dalam penelitian survei misalnya, data kualitatif dikumpulkan dengan 

menggunakan slip, yakni sepotong kertas yang khusus disediakan untuk itu di 

samping penggunaan kuesioner. Apabila responden memberikan keterangan 

kualitatif tambahan terhadap pertanyaan tertentu, maka asisten lapangan 
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mencatatnya pada slip. Informasi tambahan lainnya kalau ada yang dianggap 

bermanfaat ditulis pada slip. Slip diberi identifikasi, baik nomor dan nama 

responden maupun acuannya pada nomor pertanyaan dalam kuesioner. Slip 

disusun secara sistematis untuk digunakan pada waktu menganalisis data 

(Singarimbun, 1995: 9). 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka dalam penelitian ini kusioner 

akan disebarkan secara langsung kepada responden sehingga peneliti dapat 

mendampingi responden. Adapun jika ada informasi kualitatif yang bermanfaat 

yang diberikan oleh responden pada saat pengisian kuesioner, peneliti akan 

mencatatnya dalam slip khusus yang diberi identifikasi. 

 

 III.7. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan dipresentasikan (Singarimbun, 1995: 263). Data yang 

diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dalam beberapa tahap analisa, yaitu: 

a. Analisis Tabel Tunggal 

Merupakan suatu analisa yang dilakukan dengan membagi-bagi variable 

ke dalam kategori-kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Tabel tunggal 

merupakan langkah awal dalam menganalisis data yang terdiri dari kolom, yaitu 

sejumlah frekuensi dan persentase untuk setiap kategori (Singarimbun, 1995: 

266). 
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b. Analisis Tabel Silang 

Merupakan salah satu teknik yang dipergunakan untuk menganalisis dan 

mengetahui variabel yang satu memiliki hubungan lainnya. Sehingga diketahui 

apakah variabel tersebut bernilai positif atau negatif (Singarimbun, 1995: 237). 

 c. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis adalah pengujian data dan statistik untuk mengetahui data   

hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Untuk menguji hubungan 

antara kedua variabel yang dikorelasikan, maka digunakan rumus korelasi Rank-

Order (Spearmen’s Rho Rank-Order-Corelations Coefisien) 

 

rho = 1-   6 Σ d2_ 

   N(N2-1) 

Keterangan: 

Rs (rho) = koefesien korelasi rank order 

1   = angka satu, yaitu bilangan konstan 

6   = perbedaan antara pasangan jenjang 

d   = perbedaan antara pasangan jenjang 

Σ   = sigma atau jumlah 

N   = jumlah individu dalam sampel  (Kiryantono, 2006: 174) 

 Selanjutnya, untuk mengukur kekuatan derajat hubungan, digunakan nilai 

koefesien korelasi sebagai berikut (Kiryantono, 2006: 168):  

Kurang dari 0,20  = hubungan rendah sekali 

0,20-0,39      = hubungan rendah tapi pasti 

0,40-070      = hubungan yang cukup berarti 
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0,71-0,90      = hubungan yang tinggi, kuat 

Lebih dari 0,90     = hubungan yang sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan. 

Kemudian tahap selanjutnya adalah mencari besarnya kekuatan hubungan 

antara variabel X dan Y, yaitu dengan rumus:   Kp = (rs)2 x 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1 Pelaksanaan Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

IV.1.1 Tahap Persiapan 

 a. Meminta izin penelitian dari FISIP USU untuk mengadakan penelitian. 

b. Meminta data mahasiswa FISIP USU dari bagian pendidikan FISIP 

USU 

 c. Menentukan sampel 

 d. Membuat kuesioner yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan 

penelitian sesuai dengan data yang diinginkan serta disetujui oleh dosen 

pembimbing. 

 

IV.1.2 Tahap Pengumpulan Data 

 a.  Peneliti menyebarkan kuesioner selama 3 hari yaitu mulai tanggal 05 

Mei-07 Mei 2009. 

 b.  Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 90 buah yang dibagikan 

kepada 90 orang responden mahasiswa FISIP USU. Peneliti dibantu 

oleh beberapa orang teman, terutama bagi sampel yang sama-sama 

satu departemen. 

 c.  Peneliti membimbing responden dalam pengisian data agar data yang 

diperoleh lebih akurat. 



 

 

63 

IV.2 Teknik Pengolahan Data 

 Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya 

adalah mengolah pengolahan data temuan. Pengolahan data meliputi tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Penomoran kuesioner, kuesioner yang telah dikumpulkan diberi nomor 

urut (01-90). Penomoran ini berguna sebagai tanda pengenal. 

b. Editing, pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan/pembenahan dari 

jawaban responden yang meragukan untuk menghindari terjadinya 

kesalahan pengisian data. 

c. Coding, peneliti memindahkan jawaban-jawaban responden ke dalam 

kotak-kotak kode yang telah disediakan di lembar kuesioner dalam 

bentuk angka (skor). 

d. Inventarisasi, data mentah yang diperoleh kemudian dimasukkan ke 

dalam lembar FC sehingga memuat seluruh data dalam kesatuan. 

e. Tabulasi Data, pada tahap ini data dari FC dimasukkan ke dalam tabel. 

Tabel ini terdiri atas tabulasi tunggal dan tabulasi silang. Sebaran data 

dalam tabel secara rinci meliputi kategori frekuensi, persentase dan 

selanjutnya dianalisis. 

f. Pengujian hipotesis, pengujian data statistik untuk mengetahui apakah 

data yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini 

digunakan rumusan uji korelasi tata jenjang dari Spearman. 
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IV.3 Analisis Tabel Tunggal 

Tabel 6 sampai dengan tabel 33 mengemukakan data variabel penelitian 

dan menganalisisnya dalam bentuk analisis tabel tunggal yang berasal dari data 

temuan yang diperoleh berdasarkan daftar pertanyaan di kuesioner. Data yang 

lebih terperinci akan disajikan berikut ini: 

 

IV.3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 6 

Departemen 

No. Departemen F % 

1. Ilmu Komunikasi 28 31.1 
2. Ilmu Administrasi Negara 13 14.4 
3. Ilmu Antropologi 10 11.1 
4. Ilmu Politik 14 15.6 
5. Ilmu Sosiologi 13 14.4 
6. Ilmu Kesejahteraan Sosial 12 13.3 

Total 90 100 
Sumber: P.01/FC.03 

 Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa dari 90 responden, 

yang dipilih sebagai sampel adalah 28 orang (31,1%) dari Departemen Ilmu 

Komunikasi, 13 orang (14,4%) dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, 10 

orang (11,1%) dari Departemen Ilmu Antropologi, 14 orang (15,6%) dari 

Departemen Ilmu Politik, 13 orang (14,4%) dari Departemen Ilmu Sosiologi dan 

12 orang (13,3%) dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. 

  Responden tersebut dipilih menjadi sampel dengan sebelumnya ditentukan 

terlebih dahulu dengan menggunakan teknik Proportional Stratified Random 

Sampling, 
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dimana penggunaan teknik ini memungkinkan untuk memberi peluang kepada 

populasi yang lebih kecil untuk tetap dipilih sebagai sampel. 

 

Tabel 7 

Angkatan 

No. Angkatan F % 

1. 2006 35 38.9 
2. 2007 55 61.1 

Total 90 100 
Sumber: P.02/FC.04  

  Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa responden yang merupakan 

mahasiswa FISIP USU program S-1 angkatan 2006 berjumlah 35 orang (38,9%), 

sedangkan responden yang merupakan mahasiswa FISIP USU program S-1 

angkatan 2007 berjumlah 55 orang (61.1%). 

Responden yang merupakan mahasiswa FISIP USU program S-1 angkatan 

2007 lebih banyak dibandingkan responden yang merupakan mahasiswa FISIP 

USU program S-1 angkatan 2006, karena pada saat penyebaran kuesioner 

dilakukan, responden yang merupakan mahasiswa FISIP USU program S-1 

angkatan 2007 lebih banyak dan mudah ditemukan oleh peneliti daripada 

responden yang merupakan mahasiswa FISIP USU program S-1 angkatan 2006. 
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Tabel 8 

Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin F % 

1. Laki-laki 42 46.7 
2. Perempuan 48 53,3 

Total 90 100 
Sumber: P.03/FC.05 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa jumlah responden perempuan adalah 

sebanyak 48 orang (53,3%), sedangkan jumlah responden laki-laki adalah 

sebanyak 42 orang (46,7%).  

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan. Hal 

ini dapat terlihat dari jumlah responden wanita adalah sebanyak 48 orang (53,3%). 

. 

Tabel 9 

Jumlah Uang Saku 

No. Uang Saku/Bulan F % 

1. < Rp 300.000 18 20.0 
2. Rp 300.000 - Rp 600.000 42 46.7 
3. > Rp 600.000 30 33.3 

Total 90 100 
Sumber: P.04/FC.06 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki 

uang saku per bulannya berkisar antara Rp 300.000-Rp 600.000 yaitu sebanyak 42 

orang (46,7%), yang kemudian disusul dengan jumlah uang saku di atas Rp 

600.000 per bulan sebanyak 30 orang (33,3%), sedangkan responden dengan uang 

saku per bulannya di bawah Rp 300.000, hanya sebanyak 18 orang (20%).  

Melihat tabel tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar responden berasal dari kalangan menengah ke atas, sehingga memiliki 
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kemungkinan yang lebih besar untuk lebih sering menggunakan internet, yang 

berarti juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menggunakan situs 

facebook. 

 

Tabel 10 

Pengenalan Terhadap Situs Facebook 

No. Mengenal Situs Facebook F % 

1. Obrolan di chat room/forum diskusi di internet 2 2.2 
2. Hasil pencarian di search engine 2 2.2 
3. Berita di internet/Majalah/Surat kabar 21 23.3 
4. Teman 65 72.2 

Total 90 100 
Sumber: P.05/FC.07 

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 

65 orang (72,2%) menyatakan dirinya pertama kali mengenal situs facebook dari 

temannya. Selebihnya adalah mengenal situs facebook dari berita di internet/ 

Majalah/Surat kabar yaitu sebanyak 21 orang (23,3%) dan masing-masing 2 orang 

(2,2%) mengenal situs facebook dari obrolan di chat room/forum diskusi di 

Internet dan dari hasil pencarian di search engine.  

 Hal ini membuktikan bahwa situs facebook memang diperkenalkan hampir 

tanpa promosi dan hanya dengan mengandalkan jaringan anggotanya, dari satu 

teman ke teman yang lain, mampu menjadi situs komunitas online yang sukses 

dan menjadi suatu trend di kalangan masyarakat. 
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Tabel 11 

Pengaksesan Situs Facebook 

No. Mengakses Situs Facebook F % 

1. Komputer pribadi 36 40.0 
2. Warung internet 38 42.2 
3. Ponsel (Fasilitas internet di Ponsel) 16 17.8 

Total 90 100 
Sumber: P.06/FC.08 

 Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa keberadaan warung internet yang 

mudah didapat di sekitar areal kampus FISIP USU, sangat berperan penting dalam 

meningkatkan penggunaan internet di kalangan mahasiswa FISIP USU program 

S-1 angkatan 2006-2007, yang berarti juga memberikan kemudahan untuk 

menggunakan situs facebook. Dari tabel tersebut diketahui bahwa 38 orang 

(42,2%) mengakses situs facebook dari warung internet, kemudian 36 orang 

(40%) mengaksesnya dari komputer pribadi dan 16 orang (17,8%) dari ponsel, 

namun tidak ada seorang pun yang mengakses situs facebook dari perpustakaan 

kampus. Hal ini dikarenakan perpustakaan kampus hanya mengizinkan para 

makasiswa menggunakan komputer untuk membuka email, mencari buku, dan hal 

lainnya yang berhubungan dengan perkuliahan. Sedangkan untuk membuka situs 

pertemanan seperti facebook tidak diizinkan. 
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Tabel 12 

Pengetahuan Mengenai Cara Menggunakan Situs Facebook 

No. Mengetahui Cara Menggunakan 
Situs Facebook F % 

1. Teman 44 48.9 
2. Internet/Majalah/Surat kabar 3 3.3 
3. Otodidak  43 47.8 
 Total 90 100 

Sumber: P.07/FC.09 

 Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa mayoritas responden, yaitu 

sebanyak 44 orang (48,9%) menyatakan dirinya pertama kali mengetahui cara 

menggunakan situs facebook dari temannya, sebanyak 43 orang (47,8%) 

mengetahuinya secara otodidak, sebanyak 3 orang (3,3%) mengetahuinya dari 

internet/majalah/surat kabar dan tidak ada yang mengetahui cara mengunakan 

situs facebook dari buku panduan. Hal ini membuktikan bahwa teman (jaringan 

anggota) masih sangat berperan penting dalam penggunaan situs facebook 

tersebut.  

 

Tabel 13 

Lamanya Menjadi Anggota (Pemilik Account) Facebook 

No. Lamanya Menjadi Anggota F % 

1. > 3 tahun 1 1.1 
2. 2-3 tahun 8 8.9 
3. 1-2 tahun 18 20.0 
4. < 1 tahun 63 70.0 

Total 90 100 
Sumber: P.08/FC.10 

Berdasarkan tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 63 orang 

(70%) mengatakan dirinya kurang dari 1 tahun menjadi anggota (pemilik account) 

facebook, sisanya yakni selama 1-2 tahun sebanyak 18 orang (20%), 2-3 tahun 
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sebanyak 8 orang (8,9%) dan lebih dari 3 tahun hanya 1 orang (1,1%). Hal ini 

membuktikan bahwa kebanyakan responden adalah yang baru saja menjadi 

anggota (pemilik account) facebook yaitu kurang dari 1 tahun. 

 

Tabel 14 

Frekuensi Penggunaan Situs Facebook dalam Seminggu 

No. Frekuensi Menggunakan F % 

1. 6-7 kali 34 37.8 
2. 4-5 kali 11 12.2 
3. 3-4 kali 27 30.0 
4. 1-2 kali 18 20.0 

 Total 90 100 
Sumber: P.09/FC.11 

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa 34 orang (37,8%) mengatakan 

dirinya menggunakan situs facebook yakni 6-7 kali dalam seminggu, 27 orang 

(30%) mengatakan dirinya menggunakan situs facebook yakni 3-4 kali dalam 

seminggu, 18 orang (20%) mengatakan dirinya menggunakan situs facebook 

yakni 1-2 kali dalam seminggu dan 11 orang (12,2%) mengatakan dirinya 

menggunakan situs facebook yakni 4-5 kali dalam seminggu. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat penggunaan situs facebook di 

kalangan mahasiswa FISIP USU terhitung sering, karena mayoritas responden 

mengatakan dirinya sering menggunakan situs facebook yakni 6-7 kali dalam 

seminggu. 
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Tabel 15 

Durasi Menggunakan Situs Facebook 

No. Durasi Menggunakan F % 

1. > 3 jam 13 14.4 
2. 2-3 jam 16 17.8 
3. 1-2 jam 41 45.6 
4. < 1 jam 20 22.2 

Total 90 100 
Sumber: P.10/FC.12 

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden, 

yaitu sebanyak 41 orang (45,6%) mengatakan dirinya kurang banyak 

menghabiskan waktu untuk menggunakan situs facebook yakni hanya berdurasi 1-

2 jam setiap kali menggunakannya, 20 orang (22,2%) mengatakan dirinya sedikit 

saja menghabiskan waktu untuk menggunakan situs facebook yakni berdurasi 

kurang dari 1 jam setiap kali menggunakannya, 16 orang (17,8%) mengatakan 

dirinya banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan situs facebook yakni 

berdurasi 2-3 jam setiap kali menggunakannya, dan 13 orang (14,4%) lainnya 

sangat banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan situs facebook yakni 

berdurasi lebih dari 3 jam setiap kali menggunakan situs tersebut. 
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IV.3.2. Situs Facebook 

Tabel 16 

Penggunaan Internet Dilakukan setelah Mengenal Situs Facebook 

No. Menggunakan Internet setelah 
Mengenal Situs Facebook F % 

1. Sangat Benar 3 3.3 
2. Benar 8 8.9 
3. Kurang Benar 3 3.3 
4. Tidak Benar 76 84.4 

Total 90 100 
Sumber: P.11/FC.14 

 Tabel 16 menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 76 

orang (84,4%) mengatakan tidak benar bahwa mereka menggunakan internet 

setelah mengenal situs facebook. Ini berarti mayoritas responden menggunakan 

internet bukan karena adanya situs facebook, karena sebelum situs facebook ada 

mereka sudah menggunakan internet untuk berbagai macam kegiatan lainnya. 

Selain itu, yang mengatakan kurang benar sebanyak 3 orang (3,3%), 8 orang 

(8,9%) mengatakan benar dan 3 orang (3,3%) mengatakan sangat benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

Tabel 17 

Kemampuan Situs Facebook dalam Menghibur 

No. Fasilitas Situs Facebook 
Sangat 
Dapat Dapat Kurang 

Dapat 
Tidak 
Dapat Total 

F % F % F % F % F % 
1. Status Update 36 40.0 45 50.0 7 7.8 2 2.2 90 100 
2. Wall to Wall 23 25.6 59 65.6 6 6.7 2 2.2 90 100 
3. Chat 39 43.3 42 46.7 6 6.7 2 2.2 90 100 
4. Photo Tag 30 33.3 45 50.0 14 15.6 1 1.1 90 100 
5. Add/Search Friend 28 31.1 48 53.3 14 15.6 0 0 90 100 
6. Photo Comment 34 37.8 49 54.4 7 7.8 0 0 90 100 
7. Messages 20 22.2 56 62.2 56 62.2 2 2.2 90 100 

 8. Gift 9 10.0 44 48.9 31 34.4 6 6.7 90 100 
9. Calender Event 9 10.0 46 51.1 32 35.6 3 3.3 90 100 
10. Quiz dan Game 25 27.8 40 44.4 23 25.6 2 2.2 90 100 

Sumber: P.12/FC.15-24 

 Tabel 17 menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 45 orang (50%) 

mengatakan fasilitas Status Update pada situs facebook dapat menghibur mereka 

dan 36 orang (40%) mengaku sangat terhibur. Kemudian, 59 orang (65,6%) 

mengatakan fasilitas Wall to Wall pada situs facebook dapat menghibur mereka 

dan 23 orang (25,6%) mengatakan sangat terhibur. Mayoritas responden yaitu 42 

orang (46,7%) mengatakan fasilitas Chat dapat menghibur mereka, 39 orang 

(43,3%) mengaku sangat terhibur. Mayoritas responden yaitu 45 orang (50%) 

mengatakan fasilitas Photo Tag dapat menghibur mereka, 30 orang (33,3%) 

mengaku sangat terhibur. Mayoritas responden yaitu 48 orang (53,3%) 

mengatakan fasilitas Add/Search Friend dapat menghibur mereka, 28 orang 

(31,1%) mengaku sangat terhibur. Mayoritas responden yaitu 49 orang (54,4%) 

mengatakan fasilitas Photo Comment dapat menghibur mereka, 34 orang (37,8%) 

mengaku sangat terhibur. Mayoritas responden yaitu 56 orang (62,2%) 

mengatakan fasilitas Messages dapat menghibur dan disaat yang sama ada juga 

responden yang kurang dapat terhibur. Mayoritas responden yaitu 44 orang 
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(48,9%) mengatakan fasilitas Gift dapat menghibur mereka, 31 orang (34,4 %) 

mengaku kurang terhibur. Mayoritas responden yaitu 46 orang (51,1%) 

mengatakan fasilitas Calender Event dapat menghibur mereka, 32 orang (35,6 %) 

mengaku kurang terhibur. Kemudian mayoritas responden yaitu 40 orang (44,4%) 

mengatakan fasilitas Quiz dan Game dapat menghibur mereka, 23 orang (25,6 %) 

mengaku kurang terhibur.  

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas Chat adalah 

fasilitas pada situs facebook yang dianggap responden sangat dapat menghibur. 

Fasilitas Chat ini sangat membantu dan berperan pada komunikasi di situs 

facebook karena kita dapat mengetahui siapa saja teman kita yang sedang online, 

mengirimkan pesan kepadanya dan dapat langsung mendapatkan pesan balasan. 

 

Tabel 18 

Alasan Penggunaan Situs Facebook untuk Mendapatkan Hiburan 

No. Menggunakan Situs Facebook 
untuk Mendapat Hiburan F % 

1. Sangat Benar 19 21.1 
2. Benar 60 66.7 
3. Kurang Benar 10 11.1 
4. Tidak Benar 1 1.1 

Total 90 100 
Sumber: P.13/FC.25 

Tabel 18 menunjukkan bahwa alasan penggunaan situs facebook untuk 

mendapatkan hiburan, dinyatakan benar oleh 60 orang (66,7%), 19 orang (21,1%) 

mengaku sangat benar, 10 orang (11,1%) menyatakan kurang benar dan 1 orang 

(1,1%) menyatakan tidak benar. 

Hal ini menjelaskan bahwa mayoritas responden menggunakan situs 

facebook bukan hanya untuk mengikuti trend, melainkan untuk mendapatkan 
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hiburan. Mayoritas responden juga mengatakan bahwa situs facebook bukan 

merupakan suatu trend lagi, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan, di antaranya 

untuk bersosialisasi dengan teman lama ataupun teman baru, untuk memperluas 

pergaulan dan menambah wawasan, untuk memperoleh dan bertukar informasi, 

atau hanya sekedar digunakan untuk mengisi waktu luang. 

 

Tabel 19 

Kunjungan Terhadap Situs Facebook Secara Terus-menerus 

No. Mengunjungi Situs Facebook 
Terus-Menerus  F % 

1. Sangat Benar 23 25.6 
2. Benar 49 54.4 
3. Kurang Benar 14 15.6 
4. Tidak Benar 4 4.4 

Total 90 100 
Sumber: P.14/FC.26 

 Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui sebanyak 49 orang (54,4%) mengaku 

benar bahwa setelah pertama kali menggunakan situs facebook mereka terus-

menerus ingin mengunjungi account facebook mereka, sedangkan 23 orang 

(25,6%) mengatakan sangat benar. Kemudian yang mengaku kurang benar bahwa 

mereka terus-menerus ingin mengunjungi account facebook mereka adalah 

sebanyak 14 orang (15,6%), dan 4 orang (4,4%) mengaku tidak benar. 

 Mayoritas responden mengatakan bahwa mereka ingin terus-menerus 

mengunjungi account facebook mereka karena fasilitas-fasilitas yang tersedia di 

situs facebook menarik bagi mereka dan dapat memenuhi kebutuhan mereka, 

yaitu kebutuhan untuk memperoleh informasi mengenai teman lama ataupun 

teman baru, berdiskusi melalui fasilitas Chat, mengisi Status Update dan banyak 

lagi kegiatan lainnya. 
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Tabel 20 

Frekuensi Penggunaan Fasilitas-Fasilitas Situs Facebook 

No. Fasilitas Situs Facebook Selalu Sering Kadang-
kadang 

Tidak 
Pernah Total 

F % F % F % F % F % 
1. Status Update 38 42.2 44 48.9 6 6.7 2 2.2 90 100 
2. Wall to Wall 31 34.4 50 55.6 8 8.9 1 1.1 90 100 
3. Chat 36 40.0 48 53.3 5 5.6 1 1.1 90 100 
4. Photo Tag 25 27.8 48 53.3 15 16.7 2 2.2 90 100 
5. Add/Search Friend 28 31.1 50 55.6 12 13.3 0 0 90 100 
6. Photo Comment 30 33.3 48 53.3 11 12.2 1 1.1 90 100 
7. Messages 21 23.3 55 61.1 12 13.3 2 2.2 90 100 

   8. Gift 8 8.9 41 45.6 36 40.0 5 5.6 90 100 
9. Calender Event 7 7.8 39 43.3 39 43.3 5 5.6 90 100 
10. Quiz dan Game 21 23.3 36 40.0 28 31.1 5 5.6 90 100 

Sumber: P.15/FC.27-36 

 Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa 44 orang (48,9%) sering 

menggunakan fasilitas Status Update pada situs facebook, 38 orang (42,2%) 

mengatakan selalu menggunakannya. Mayoritas responden yaitu 50 orang 

(55,6%) mengatakan sering menggunakan Wall to Wall, 31 orang (34,4%) 

mengatakan selalu menggunakannya. Mayoritas responden yaitu 48 orang 

(53,3%) mengatakan sering menggunakan fasilitas Chat pada situs facebook, 36 

orang (40%) mengatakan selalu menggunakannya. Kemudian, mayoritas 

responden yaitu 48 orang (53,3%) mengatakan sering menggunakan fasilitas 

Photo Tag, 25 orang (27,8%) mengatakan selalu menggunakannya. Untuk fasilitas 

Add/Search Friend, 50 orang (55,6%) mengatakan sering menggunakannya, 28 

orang (31,1%) mengatakan selalu menggunakannya. Untuk fasilitas Photo 

Comment, 48 orang (53,3%) mengatakan sering menggunakannya, 30 orang 

(33,3%) mengatakan selalu menggunakannya. Untuk fasilitas Messages, 55 orang 

(61,1%) mengatakan sering menggunakannya, 21 orang (23,3%) mengatakan 

selalu menggunakannya. Untuk fasilitas Gift, 41 orang (45,6%) mengatakan 
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sering menggunakannya, 36 orang (40%) mengatakan kadang-kadang saja 

menggunakannya. Untuk fasilitas Calender Event, 39 orang (43,3%) responden 

sama-sama mengatakan sering dan kadang-kadang saja menggunakannya. Untuk 

fasilitas Quiz dan Game, 36 orang (40%) mengatakan sering menggunakannya, 28 

orang (31,1%) mengatakan kadang-kadang saja menggunakannya dan 21 orang 

(23,3%) mengatakan selalu menggunakannya. 

 Hal tersebut memberitahukan bahwa fasilitas Status Update dan Chat 

adalah fasilitas-fasilitas pada situs facebook yang selalu digunakan oleh mayoritas 

responden. Sedangkan fasilitas Add/Search Friend tidak ada mahasiswa yang 

tidak pernah menggunakannya karena dalam situs facebook mudah sekali mencari 

dan menemukan teman lama dan berkomunikasi dengan mereka. 

 

Tabel 21 

Pengguna Mengontrol Situs Facebook 

No. Fasilitas Situs  
Facebook 

Sangat 
Benar Benar Kurang 

Benar 
Tidak 
Benar Total 

F % F % F % F % F % 
1. Status Update 32 35.6 47 52.2 10 11.1 1 1.1 90 100 
2. Wall to Wall 28 31.1 53 58.9 8 8.9 1 1.1 90 100 
3. Chat 26 28.9 51 56.7 12 13.3 1 1.1 90 100 
4. Photo Tag 23 25.6 48 53.3 17 18.9 2 2.2 90 100 
5. Add/Search Friend 25 27.8 51 56.7 14 15.5 0 0 90 100 
6. Photo Comment 28 31.1 50 55.6 11 12.2 1 1.1 90 100 
7. Messages 23 25.6 55 61.1 10 11.1 2 2.2 90 100 

   8. Gift 8 8.9 48 53.3 29 32.2 5 5.6 90 100 
9. Calender Event 8 8.9 42 46.7 35 38.9 5 5.6 90 100 
10. Quiz dan Game 15 16.7 43 47.8 27 30.0 5 5.6 90 100 

Sumber: P.16/FC.37-46 

 Tabel 21 menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 47 orang 

(52,2%) mengatakan dirinya mengontrol fasilitas Status Update pada situs 

facebook. Mayoritas responden yaitu 53 orang (58,9%) mengatakan dirinya 
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mengontrol fasilitas Wall to Wall. Mayoritas responden yaitu 51 orang (56,7%) 

mengatakan dirinya mengontrol fasilitas Chat. Mayoritas responden yaitu 48 

orang (53,3%) mengatakan dirinya mengontrol fasilitas Photo Tag. Mayoritas 

responden yaitu 51 orang (56,7%) mengatakan dirinya mengontrol fasilitas 

Add/Search Friend. Begitu pula dengan fasilitas Photo Comment, di mana juga 

sebanyak 50 orang (55,6%) yang mengatakan dirinya mengontrol fasilitas 

tersebut. Kemudian, mayoritas responden, yaitu 55 orang (61,1%) mengaku 

mengontrol fasilitas Messages. Mayoritas responden, yaitu 48 orang (53,3%) 

mengaku mengontrol fasilitas Gift. Fasilitas Calender Event dikontrol oleh 

mayoritas responden, yaitu 42 orang (46,7%). Fasilitas Quiz dan Game pada situs 

facebook dikontrol oleh mayoritas responden, yaitu 43 orang (47,8%). 

 Responden yang mengontrol situs facebook, mengatakan bahwa dengan 

mengontrol situs facebook yang dimilikinya, mereka dapat membatasi siapa saja 

yang diperkenankan melihat halaman profilnya, siapa saja yang diterima sebagai 

teman. Sebagian responden juga mengatakan bahwa mengontrol account 

facebook sangatlah penting untuk melindungi account, agar account aman dan 

terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun foto-foto yang 

bersifat pribadi. 
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Tabel 22 

Frekuensi Aktivitas Oleh Pengguna Setiap Kali Log In  

No. Fasilitas Situs Facebook 
Sangat 
Sering Sering Jarang Tidak 

Pernah Total 

F % F % F % F % F % 
1. Status Update 31 34.4 41 45.6 17 18.9 1 1.1 90 100 
2. Wall to Wall 21 23.3 53 58.9 16 17.8 0 0 90 100 
3. Chat 27 30.0 40 44.4 22 24.4 1 1.1 90 100 
4. Add/Search Friend 11 12.2 46 51.1 32 35.6 1 1.1 90 100 
5. Quiz dan Game 16 17.8 25 27.8 43 47.8 6 6.7 90 100 
6. Photo Tag 14 15.6 33 36.7 39 43.3 4 4.4 90 100 

Sumber: P.18/FC.47-52 

 Tabel 22 menunjukkan bahwa 41 orang (45,6%) mengatakan dirinya 

sering melakukan aktivitas di fasilitas Status Update setiap kali log in, 31 orang 

(34,4%) mengatakan dirinya sangat sering melakukan aktivitas di fasilitas 

tersebut. Pada fasilitas Wall to Wall, mayoritas responden yaitu 53 orang (58,9%) 

mengaku sering melakukan aktivitas dan responden yang mengaku sangat sering 

melakukan aktivitas di fasilitas ini adalah sebanyak 21 orang (23,3%). Pada 

fasilitas Chat, mayoritas responden mengatakan sering melakukan aktivitas yaitu 

sebanyak 40 orang (44,4%) dan 27 orang (30%) mengatakan sangat sering 

melakukan aktivitas. Pada fasilitas Add/Search Friend, mayoritas responden yaitu 

46 orang (51,1%) sering melakukan aktivitas dan 32 orang (35,6%) yang 

mengaku jarang melakukan aktivitas. Sedangkan pada fasilitas Quiz dan Game, 

mayoritas responden yaitu 43 orang (47,8%) jarang melakukan aktivitas dan 

hanya 25 orang (27,8 %) sering melakukan aktivitas di fasilitas ini. Kemudian, 

pada fasilitas Photo Tag, mayoritas responden yaitu 39 orang (43,3%) mengaku 

jarang melakukan aktivitas dan sebanyak 33 orang (36,7%) mengaku sering 

melakukan aktivitas. 
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 Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden sangat sering beraktivitas pada fasilitas Status Update karena pada 

fasilitas ini responden dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan, dirasakan 

oleh teman mereka dan sebaliknya mereka juga dapat mengungkapkan apa yang 

sedang mereka rasakan, pikirkan dan lakukan kepada publik dan mendapat 

comment dari teman-teman mereka atas Status Update tersebut. 

 

Tabel 23 

Tingkat Kebebasan dalam Memilih Fasilitas-Fasilitas 

Situs Facebook yang Ingin Digunakan 

No. Kebebasan dalam Memilih 
Fasilitas yang Ingin Digunakan F % 

1. Sangat Bebas 23 25.5 
2. Bebas 62 68.9 
3. Kurang Bebas 5 5.6 
4. Tidak Bebas 0 0 

Total 90 100 
Sumber: P.19/FC.53 

Berdasarkan tabel 22 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden, 

yaitu 62 orang (68,9%) mengatakan dirinya bebas dalam memilih fasilitas-fasilitas 

situs facebook yang ingin digunakannya dan sebanyak 23 orang (25,5%) 

mengatakan dirinya sangat bebas dalam memilih fasilitas-fasilitas situs facebook 

yang ingin digunakan, sedangkan responden yang merasa kurang bebas memilih 

hanya 5 orang (5,6%) dan tidak ada responden yang merasa tidak bebas dalam 

memilih fasilitas-fasilitas situs facebook yang ingin digunakannya. 
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Tabel 24 

Kemampuan Situs Facebook dalam Memberikan Informasi 

No. Fasilitas Situs Facebook 
Sangat 
Dapat Dapat Kurang 

Dapat 
Tidak 
Dapat Total 

F % F % F % F % F % 
1. Status Update 30 33.3 48 53.3 10 11.1 2 2.2 90 100 
2. Wall to Wall 23 25.6 57 63.3 10 11.1 0 0 90 100 
3. Chat 28 31.1 54 60.0 8 8.9 0 0 90 100 
4. Add/Search Friend 18 20.0 49 54.4 22 24.4 1 1.1 90 100 
5. Quiz dan Game 13 14.4 36 40.0 35 38.9 6 6.7 90 100 
6. Photo Tag 12 13.3 47 52.2 27 30.0 4 4.4 90 100 

Sumber: P.20/FC.54-59 

Tabel 24 menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 48 

orang (53,3%) menganggap fasilitas Status Update pada situs facebook dapat 

memberikan informasi yang mereka butuhkan dan sebanyak 30 orang (33,3%) 

menganggap fasilitas ini sangat dapat memberikan informasi. Mayoritas 

responden yaitu 57 orang (63,3%) menganggap fasilitas Wall to Wall dapat 

memberikan informasi yang mereka butuhkan, 23 orang (25,6%) mengatakan 

fasilitas ini dapat memberikan informasi. Sebanyak 54 orang (60%) menganggap 

fasilitas Chat dapat memberikan informasi dan 28 orang (31,1%) mengatakan 

dapat memberikan informasi. Mayoritas responden, yaitu sebanyak 49 orang 

(54,4%) menganggap fasilitas Add/Search Friend dapat memberikan informasi 

namun 22 orang (24,4%) mengatakan fasilitas ini kurang dapat memberikan 

informasi. Fasilitas Quiz dan Game dianggap dapat memberikan informasi oleh 

36 orang (40%) dan 35 orang (38,9%) menganggapnya kurang dapat. Kemudian 

pada fasilitas Photo Tag, 47 orang (52,2%) menganggapnya dapat memberikan 

informasi, namun 27 orang (30%) menganggapnya kurang dapat. 

Mayoritas responden mengatakan informasi yang mereka butuhkan dapat 

terpenuhi dengan adanya fasilitas Status Update, dimana mereka dapat 
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mengetahui kabar terbaru dari teman-teman mereka, apa yang sedang mereka 

lakukan, apa yang mereka rasakan dan mereka juga dapat memberikan comment 

terhadap Status Update teman mereka. Mereka juga banyak memperoleh 

informasi yang mereka butuhkan dari fasilitas Wall to Wall dan Chat. 

 

Tabel 25 

Frekuensi Balasan Terhadap Pesan yang Pengguna Kirimkan 

No. Frekuensi Balasan Pesan F % 

1. Sangat Sering 30 33.3 
2. Sering 58 64.4 
3. Jarang 2 2.2 
4. Tidak Pernah 0 0 

Total 90 100 
Sumber: P.21/FC.60 

 Berdasarkan tabel 25 di atas dapat diketahui bahwa 58 orang (64,4%) 

mengatakan sering menerima pesan balasan terhadap pesan yang dikirimkannya, 

30 orang (33,3%) mengatakan sangat sering menerima pesan balasan terhadap 

pesan yang dikirimkannya, 2 orang (2,2%) mengatakan bahwa pesan yang 

dikirimkannya jarang mendapatkan balasan dan tidak ada (0%) reponden yang 

tidak pernah sama sekali menerima pesan balasan terhadap pesan yang 

dikirimkannya. 
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Tabel 26 

Tingkat Hubungan Batasan Komunikasi yang Terjadi di Dunia Maya 

dengan Frekuensi Penggunaan Situs Facebook 

No. Berhubungan Tidaknya Komunikasi Maya 
dengan Frekuensi Penggunaan Situs Facebook F % 

1. Sangat berhubungan 15 16.7 
2. Berhubungan 60 66.7 
3. Kurang Berhubungan 13 14.4 
4. Tidak berhubungan 2 2.2 

Total 90 100 
Sumber: P.22/FC.61 

Berdasarkan tabel 26 di atas dapat diketahui bahwa menurut sebagian 

besar responden, yaitu 60 orang (66,7%), batasan komunikasi yang hanya terjadi 

di dunia maya yang dimiliki situs facebook berhubungan dengan seringnya 

mereka menggunakan situs tersebut, sedangkan 15 orang (16,7%) mengatakan 

sangat berhubungan, 13 orang (14,4%) mengatakan kurang berhubungan dan 2 

orang (2,2%) lainnya mengatakan tidak berhubungan. 

 

IV.3.3. Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU 

Tabel 27 

Reaksi Saat Pertama Kali Mengakses Situs Facebook 

No. Reaksi Saat Pertama Kali Mengakses Situs 
Facebook F % 

1. Sangat tertarik 15 16.7 
2. Tertarik 55 61.1 
3. Biasa saja 20 22.2 
4. Tidak Tertarik 0 0 

Total 90 100 
Sumber: P.23/FC.63 

Tabel 27 menunjukkan bahwa sebanyak 55 orang (61,1%) tertarik saat 

pertama kali mengakses situs facebook, namun 20 orang (26,3%) mengatakan 
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biasa saja saat pertama kali mengakses situs facebook, sedangkan 15 orang 

(16,7%) lainnya mengatakan sangat tertarik saat pertama kali mengakses situs 

facebook dan tidak ada responden yang tidak tertarik saat pertama sekali 

mengaksesnya. 

 

Tabel 28 

Tingkat Ketertarikan Terhadap Situs Facebook 

No. Fasilitas Situs Facebook 
Sangat 

Menarik Menarik Kurang 
Menarik 

Tidak 
Menarik Total 

F % F % F % F % F % 
1. Status Update 34 37.8 53 58.9 3 3.3 0 0 90 100 
2. Wall to Wall 30 33.3 54 60.0 6 6.7 0 0 90 100 
3. Chat 31 34.4 54 60.0 5 5.6 0 0 90 100 
4. Photo Tag 22 24.4 55 61.1 12 13.4 1 1.1 90 100 
5. Add/Search Friend 19 21.1 55 61.1 16 17.8 0 0 90 100 
6. Photo Comment 27 30.0 58 64.4 5 5.6 0 0 90 100 
7. Messages 20 22.2 60 66.7 9 10.0 1 1.1 90 100 

   8. Gift 8 8.9 46 51.1 35 38.9 1 1.1 90 100 
9. Calender Event 7 7.8 48 53.3 34 37.8 1 1.1 90 100 
10. Quiz dan Game 18 20.0 42 46.7 29 32.2 1 1.1 90 100 

Sumber: P.24/FC.64-73 

Tabel 28 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 53 orang 

(58,9%) menganggap fasilitas Status Update pada situs facebook menarik dan 

sebanyak 34 orang (37,8%) menganggapnya sangat menarik. Fasilitas Wall to 

Wall dianggap menarik oleh 54 orang (60%) dan dianggap sangat menarik oleh 30 

orang (33,3). Sebagian besar responden, yaitu 54 orang (60%) menganggap 

fasilitas Chat menarik dan 31 orang (34,4%) menganggapnya sangat menarik. 

Sebanyak 55 orang (61,1%) menganggap Photo Tag menarik dan 22 orang 

(24,4%) menganggapnya sangat menarik. Sebagian besar responden, yaitu 58 

orang (64,4%) menganggap fasilitas Photo Comment menarik dan sebanyak 27 
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orang (30%) menganggapnya sangat menarik. Sedangkan pada fasilitas        

Messages, sebanyak 60 orang (66,7%) menganggapnya menarik, 20 orang 

(22,2%) menganggapnya sangat menarik. Fasilitas Gift dianggap menarik oleh 46 

orang (51,1%) dan dianggap kurang menarik oleh 35 orang (38,9). Sebagian besar 

responden, yaitu 48 orang (53,3%) menganggap fasilitas Calender Event menarik 

dan 34 orang (37,8%) menganggapnya kurang menarik. Sebanyak 42 orang 

(46,7%) menganggap Quiz dan Game menarik dan 29 orang (32,2%) 

menganggapnya kurang menarik. 

Fasilitas Status Update dianggap sangat menarik bagi sebagian besar 

responden karena dengan adanya fasilitas Status Update mereka dapat mengetahui 

kabar terbaru dari teman-teman mereka, apa yang sedang mereka lakukan, apa 

yang mereka rasakan dan mereka juga dapat memberikan comment terhadap 

Status Update teman mereka. 

 

Tabel 29 

Mencari Informasi tentang Cara Menggunakan Situs Facebook 

No. Mencari Informasi tentang Situs Facebook F % 

1. Sangat Benar 9 10.0 
2. Benar 59 65.6 
3. Kurang Benar 19 21.1 
4. Tidak Benar 3 3.3 

Total 90 100 
Sumber: P.25/FC.74 

Tabel 29 menunjukkan mayoritas responden, yaitu 59 orang (65,6%) yang 

menyatakan benar bahwa mereka mencari informasi yang lebih banyak tentang 

bagaimana menggunakan situs facebook setelah memperhatikan fasilitas-fasilitas 

yang tersedia di situs facebook, 19 orang (21,1%) mengatakan kurang benar, 9 
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orang (10%) mengatakan sangat benar dan 3 orang (3,3%) mengatakan tidak 

benar. 

 

Tabel 30 

Minat Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Tentang Penggunaan Situs Facebook 

No. Minat Terhadap Situs Facebook F % 

1. Sangat berminat 11 12.2 
2. Berminat 63 70.0 
3. Kurang berminat 15 16.7 
4. Tidak berminat 1 1.1 

Total 
 

90 100 

Sumber: P.26/FC.75 

. Tabel 30 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 63 

orang (70%) mengaku berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

penggunaan situs facebook, 15 orang (16,7%) mengatakan dirinya kurang 

berminat, 11 orang (12,2%) mengatakan sangat berminat, sedangkan 1 orang 

(1,1%) lainnya mengaku tidak berminat. 

 Sebagian besar responden berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

penggunaan situs facebook, karena ingin mengetahui cara memanfaatkan fasilitas-

fasilitas yang ada dengan lebih efektif dan efisien. 
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Tabel 31 

Hasrat Untuk Menggunakan Situs Facebook 

No.   Hasrat Untuk Menggunakan Situs Facebook F % 

1. Sangat besar 11 12.2 
2. Besar 56 62.3 
3. Kurang besar 11 12.2 
4. Biasa saja 12 13.3 

Total 90 100 
Sumber: P.27/FC.76 

Tabel 31 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 56 orang 

(62,3%) mengaku memiliki hasrat (dorongan dalam diri) yang besar untuk 

menggunakan situs facebook setelah mengetahui lebih lanjut tentang situs 

tersebut, 12 orang (13,3%) mengaku berhasrat biasa saja dan masing-masing 11 

orang (12,2%) mengaku memiliki hasrat yang sangat besar dan kurang besar. 

Dalam hal ini tidak hanya besarnya hasrat yang menyebabkan responden 

memutuskan untuk menjadi anggota (pemilik account) facebook, namun ada juga 

responden yang mengatakan bahwa mereka memutuskan menjadi anggota 

dikarenakan dorongan/ajakan dari teman-teman yang sudah lebih dulu menjadi 

anggota (pemilik account) facebook. 
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Tabel 32 

Frekuensi Komunikasi dengan Teman-teman Lama 

Sejak Menggunakan Situs Facebook 

No. Frekuensi Komunikasi F % 

1. Semakin Sering 19 21.1 
2. Sering 52 57.8 
3. Biasa Saja 19 21.1 
4. Semakin Jarang 0 0 

Total 90 100 
Sumber: P.29/FC.77 

Tabel 32 menunjukkan bahwa sebanyak 52 orang (57,8%) mengatakan 

bahwa mereka sering berkomunikasi dengan teman-teman lamanya sejak 

menggunakan situs facebook, masing-masing 19 orang (21,1%) mengatakan 

semakin sering dan biasa saja dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa 

komunikasi dengan teman-teman lamanya semakin jarang sejak menggunakan 

situs facebook. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan responden 

mengaku menjadi sering berkomunikasi dengan teman-teman lamanya sejak 

menggunakan situs facebook. Responden mengaku bahwa, sebelum menggunakan 

situs facebook mereka cenderung malas/tidak punya banyak kesempatan untuk 

berkomunikasi dengan teman-teman lama, karena adanya keterbatasan waktu, 

jarak, ataupun biaya..  

Mereka juga mengatakan bahwa berkomunikasi dengan teman-teman lama 

lewat situs facebook, khususnya lewat fasilitas Wall to Wall dirasakan lebih 

menyenangkan dan dapat mempererat kembali hubungan yang telah lama tidak 

terjalin, apalagi mereka bisa menampilkan foto-foto terbaru mereka agar dapat 
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dilihat oleh teman-teman lama mereka dan dapat melihat foto-foto terbaru yang 

ditampilkan teman-teman lama mereka. 

Komunikasi yang dilakukan lewat situs facebook ini adalah lebih kepada 

komunikasi lewat pesan yang dikirim melalui fasilitas Wall to Wall serta Status 

Update dan komunikasi langsung melalui fasilitas Chat. Fasilitas Chat ini sangat 

membantu dan berperan pada komunikasi di situs facebook karena kita dapat 

mengetahui siapa saja teman kita yang sedang online, mengirimkan pesan 

kepadanya dan dapat langsung mendapatkan pesan balasan. 

 

Tabel 33 

Tingkat Keberhasilan Situs Facebook dalam Membuat  

Pengguna Memiliki Banyak Teman 

No. Tingkat Keberhasilan F % 

1. Sangat berhasil 19 21.1 
2. Berhasil 63 70.0 
3. Kurang berhasil 6 6.7 
4. Tidak berhasil 2 2.2 

Total 90 100 
 Sumber: P.30/FC.78 

Tabel 33 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 63 orang 

(70%) menganggap situs facebook telah berhasil membuat mereka memiliki 

banyak teman, 19 orang (21,1%) menganggap situs facebook sangat berhasil, 6 

orang (6,7%) menganggap situs facebook kurang berhasil dan hanya 2 orang 

(2,2%) yang menganggap situs facebook tidak berhasil membuat mereka memiliki 

banyak teman. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa situs facebook telah 

berhasil membuat anggota (pemilik account) facebook memiliki banyak teman 
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dan dapat dikatakan situs facebook telah berhasil menjadi software jaringan sosial 

(social networking). 

 

IV.4. Analisis Tabel Silang 

Analisis tabel silang ini bertujuan untuk melihat hubungan antara situs 

facebook dengan tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU. Tidak semua 

dari variabel X dan variabel Y yang disilangkan dan dianalisis dalam bentuk 

silang. Peneliti hanya menampilkan item-item penting dari variabel penelitian 

(variabel X dan variabel Y). Hasil dari analisis dipaparkan dalam tabel 34 sampai 

dengan tabel 38. 

 

Tabel 34 

Hubungan antara Alasan Penggunaan Situs Facebook untuk Mendapatkan 

Hiburan dengan Hasrat untuk Menggunakan Situs Facebook 

No. 

Alasan 
Penggunaan 
Situs Facebook 
untuk 
Mendapatkan 
Hiburan 

Hasrat untuk Menggunakan Situs Facebook 
 Total Sangat 

Besar Besar Kurang 
Besar 

Biasa 
Saja 

F % F % F % F % F % 

1. Sangat Benar 4 4,4 10 11,1 1 1,1 4 4,4 19 21,1 
2. Benar 4 4,4 41 45,6 8 8,9 7 7,8 60 66,7 
3. Kurang Benar 2 2,2 5 5,6 2 2,2 1 1,1 10 11,1 
4. Tidak Benar 1 1,1 0 0 0 0 0 0 1 1,1 

Total 11 12,2 56 62,2 11 12,2 12 13,3 90 100 
Sumber: P.13/FC25-P.27FC.76 

Tabel 34 di atas menunjukkan bahwa 60 orang (66,7%) mengatakan alasan 

penggunaan situs facebook untuk mendapatkan hiburan adalah benar. 41 orang 

(45,6%) diantaranya mengaku mempunyai hasrat yang besar untuk menggunakan 

situs facebook, 8 orang (8,9%) diantaranya mengaku mempunyai hasrat yang 
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kurang besar untuk menggunakannya, 7 orang (7,8%) mengaku memiliki hasrat 

biasa saja untuk menggunakan situs facebook dan 4 orang (4,4%) mengatakan 

bahwa dirinya mempunyai hasrat yang sangat besar untuk menggunakan situs 

facebook. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 4 orang (4,4%) 

responden yang mengatakan bahwa sangat benar alasannya untuk menggunakan 

situs facebook demi mendapatkan hiburan dan mereka juga memiliki hasrat yang 

sangat besar untuk menggunakan situs facebook tersebut. 1 orang (1,1%) 

responden yang mengaku hasrat menggunakan situs facebook dalam dirinya 

sangatlah besar, namun alasannya menggunakan situs tersebut bukanlah untuk 

mendapatkan hiburan, melainkan untuk hal-hal lain seperti untuk menjalin 

komunikasi dengan teman-teman lama dan untuk memperoleh serta bertukar 

informasi. 

 

Tabel 35 

Hubungan antara Kunjungan terhadap Situs Facebook Dilakukan Terus-

menerus dan Frekuensi Komunikasi dengan Teman-teman Lama. 

No. 

Terus-menerus 
Ingin 
Mengunjungi 
Account 
Facebook 

Frekuensi Komunikasi dengan Teman-teman 
Lama  Total Semakin 

Sering Sering Biasa 
Saja 

Semakin 
Jarang 

F % F % F % F % F % 
1. Sangat Benar 9 10 12 13.3 2 2,2 0 0 23 25,6 
2. Benar 10 11,1 28 31,1 11 12,2 0 0 49 54,4 
3. Kurang Benar 0 0 10 11,1 4 4,4 0 0 14 15,6 
4. Tidak Benar 0 0 2 2,2 2 2,2 0 0 4 4,4 

Total 19 21,1 52 57,8 19 21,1 0 0 90 100 
Sumber: P.14/FC26-P.29FC.77 
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Tabel 35 di atas menunjukkan bahwa 49 orang (54,4%) mengatakan benar 

mereka ingin terus-menerus mengunjungi account facebook setelah pertama kali 

menggunakannya, 28 orang (31,1%) diantaranya mengaku frekuensi komunikasi 

dengan teman-teman lama menjadi sering, 11 orang (12,2%) mengaku frekuensi 

komunikasi dengan teman-teman lama mereka adalah biasa saja, dan 10 orang 

(11,1%) diantaranya mengaku frekuensi komunikasi dengan teman-teman lama 

mereka menjadi sangat sering  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 9 orang (10,0%) 

mengatakan sangat benar mereka ingin terus-menerus mengunjungi account 

facebook setelah pertama kali menggunakannya agar frekuensi komunikasi 

dengan teman-teman lama mereka menjadi semakin sering. Ada masing-masing 2 

orang (2,2%) yang mengatakan frekuensi komunikasi dengan teman-teman lama 

mereka sering dan biasa saja dan mereka juga tidak ingin sama sekali terus-

menerus mengunjungi account facebook. 
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Tabel 36 

Hubungan antara Kunjungan Terhadap Situs Facebook Dilakukan Terus-

menerus dengan Keberhasilan Situs Facebook dalam Membuat Pengguna 

Memiliki Banyak Teman 

No. 

Terus-menerus 
Ingin 
Mengunjungi 
Account 
Facebook 

Keberhasilan Situs Facebook dalam Membuat 
Pengguna Memiliki Banyak Teman Total Sangat 

Berhasil Berhasil Kurang 
Berhasil 

Tidak 
Berhasil 

F % F % F % F % F % 
1. Sangat Benar 9 10 13 14,4 1 1,1 0 0 23 25,6 
2. Benar 9 10 37 41,1 2 2,2 1 1,1 49 54,4 
3. Kurang Benar 1 1,1 10 11,1 2 2,2 1 1,1 14 15,6 
4. Tidak Benar 0 0 3 3,3 1 1,1 0 0 4 4,4 

Total 19 21,1 63 70 6 6,7 2 2,2 90 100 
Sumber: P.14/FC26-P.30/FC.78 

Tabel 36 di atas menunjukkan bahwa 49 orang (54,4%) mengatakan benar 

mereka ingin terus-menerus mengunjungi account facebook setelah pertama kali 

menggunakannya, 37 orang (41,1%) diantaranya mengaku situs facebook berhasil 

dalam membuat pengguna memiliki banyak teman, 9 orang (10%) diantaranya 

mengaku situs tersebut sangat berhasil dalam membuat pengguna memiliki 

banyak teman, 2 orang (2,2%) diantaranya mengaku situs facebook kurang 

berhasil dan 1 orang (1,1%) diantaranya mengaku situs facebook tidak berhasil 

dalam membuat pengguna memiliki banyak teman. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 9 orang (10%) 

mengatakan sangat benar mereka ingin terus-menerus mengunjungi account 

facebook setelah pertama kali menggunakannya dan mengaku situs tersebut 

sangat berhasil dalam membuat pengguna memiliki banyak teman. 3 orang (3,3%) 

mengatakan situs facebook berhasil dalam membuat pengguna memiliki banyak 
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teman namun mereka mengaku tidak ingin terus-menerus mengunjungi account 

facebook tersebut. 

 

Tabel 37 

Hubungan antara Kemampuan Fasilitas Status Update dalam Memberikan 

Informasi dengan Minat untuk Mengetahui Lebih Lanjut Tentang 

Penggunaan Situs Facebook. 

No. 

Kemampuan 
Fasilitas Status 
Update dalam 
Memberikan 
Informasi 

Minat untuk Mengetahui Lebih Lanjut 
Tentang Penggunaan Situs Facebook. Total Sangat 

Berminat Berminat Kurang 
Berminat 

Tidak 
Berminat 

F % F % F % F % F % 
1. Sangat Dapat 7 7,8 21 23,3 1 1,1 1 1,1 30 33,3 
2. Dapat 3 3,3 36 40 9 10 0 0 48 53,3 
3. Kurang Dapat 1 1,1 5 5,6 4 4,4 0 0 10 11,1 
4. Tidak Dapat 0 0 1 1,1 1 1,1 0 0 2 2,2 

Total 11 12,2 63 70 15 16,7 1 1,1 90 100 
Sumber: P.20/FC54-P.26/FC.75 

   Tabel 37 di atas menunjukkan bahwa 48 orang (53,3%) mengatakan 

fasilitas Status Update dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

responden. 36 orang (40%) diantaranya berminat untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang penggunaan situs facebook. 9 orang (10%) diantaranya mengaku kurang 

berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan situs facebook. 3 

orang (3,3%) mengaku sangat berminat untuk mengetahuinya lebih lanjut tentang 

penggunaannya dan tidak ada seorangpun responden yang tidak berminat untuk 

mengetahuinya. 

   Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 1 responden (1,1%) yang 

mengatakan fasilitas Status Update tidak dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh responden dan kurang berminat untuk mengetahui lebih lanjut 
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tentang penggunaan situs facebook. Ada juga 1 orang (1,1%) yang mengatakan 

fasilitas Status Update tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

responden namun ia berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan 

situs tersebut. 

 

       Tabel 38 

Hubungan antara Balasan terhadap Pesan yang Pengguna Kirimkan dengan 

Frekuensi Komunikasi dengan Teman-teman Lama Sejak Menggunakan 

Situs Facebook. 

No. 

Balasan 
terhadap Pesan 
yang Pengguna 
Kirimkan 

Frekuensi Komunikasi Dengan Teman-teman 
Lama Sejak Menggunakan Situs 

Facebook. Total 
Semakin 
Sering Sering Biasa 

Saja 
Semakin 
Jarang 

F % F % F % F % F % 
1. Sangat Sering 13 14,4 15 16,7 2 2,2 0 0 30 33,3 
2. Sering 6 6,7 36 40 16 17,8 0 0 58 64,4 
3. Jarang 0 0 1 1,1 1 1,1 0 0 2 2,2 
4. Tidak Pernah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 19 21,1 52 57,8 19 21,1 0 0 90 100 
Sumber: P.21/FC60-P.29/FC.77 

  Tabel 38 di atas menunjukkan bahwa 58 orang (64,4%) menyatakan sering 

menerima pesan balasan terhadap pesan yang dikirimkannya. Di antara mereka, 

yang mengatakan bahwa mereka semakin sering berkomunikasi dengan teman-

teman lama sejak menggunakan situs facebook adalah sebanyak 6 orang (6,7%), 

36 orang (40%) mengatakan sering, 16 orang (17,8%) mengatakan biasa saja dan 

tidak terdapat seorangpun yang mengatakan malah menjadi semakin jarang 

berkomunikasi dengan teman-teman lama sejak menggunakan situs facebook.  

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 13 responden 

(14,4%) yang menyatakan sangat sering menerima pesan balasan terhadap pesan 
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yang dikirimkannya dan membuat frekuensi berkomunikasi dengan teman-teman 

lama menjadi semakin sering sejak menggunakan situs facebook. Tidak ada 

seorangpun yang menyatakan tidak pernah menerima pesan balasan terhadap 

pesan yang dikirimkannya. Hal ini menunjukkan bahwa situs facebook berhasil 

membuat frekuensi berkomunikasi dengan teman-teman baru maupun lama 

menjadi lebih sering. 

 

IV.5. Pengujian Hipotesis 

Setelah analisis data tabel tunggal dan analisis tabel silang dilakukan, 

maka peneliti akan melakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis 

dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Hipotesis ini meliputi variabel bebas 

(X) yaitu Situs Facebook dan variabel terikat (Y) yaitu Tindakan Menggunakan 

Mahasiswa FISIP USU. 

 

         Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho:  Tidak terdapat hubungan antara Situs Facebook terhadap Tindakan 

Menggunakan Mahasiswa FISIP USU. 

Ha: Terdapat hubungan antara Situs Facebook terhadap Tindakan Menggunakan 

Mahasiswa FISIP USU. 
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Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu menguji tingkat 

hubungan antara variabel yang dikorelasikan dengan menggunakan rumus 

koefisien relasi oleh Spearman, yaitu: 

6 -∑ d2 

Rho =   1 -     

            N (N2 – 1 ) 

Pengujian hipotesis korelasi Spearman ini menggunakan peranti lunak SPSS 

Versi 10.0. Hasil uji korelasi bivariat Spearman diperoleh sebesar: 

 

Tabel 39 

Hasil Uji Korelasi antara tayangan talkshow Situs Facebook terhadap 

Tindakan Menggunakan mahasiswa FISIP USU 

Correlations 

  
  
 
  

 
Situs 

Facebook 

 
Tindakan 

Menggunakan 
Mahasiswa 
FISIP USU 

Spearman's 
rho 
  
  
  
  
  

Situs Facebook Correlation 
Coefficient 1.000 .738(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 
  N 90 90 
Tindakan 
Menggunakan 
Mahasiswa FISIP 
USU 

Correlation 
Coefficient .738(**) 1.000 

  Sig. (2-tailed) .000 . 
  N 90 90 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Berdasarkan hasil korelasi Spearman pada tabel 39 di atas, maka diketahui 

besar korelasi Spearman (rho) adalah 0,738. Berdasarkan nilai koefisien korelasi, 

hasil 0,738 menunjukkan hubungan yang tinggi, kuat. Untuk melihat besarnya 

kekuatan pengaruh (Kp) yang ditimbulkan situs facebook terhadap tindakan 

menggunakan mahasiswa FISIP USU, maka digunakan rumus: 

Kp = (rs)2 x 100% 

Kp = (0,738)2 x 100% 

Kp = 0,5446 x 100% 

Kp = 54,46% 

Kp = 54% 

Maka dapat disimpulkan, bahwa kekuatan dari situs facebook adalah 54% 

terhadap tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU. 

 

IV.6. Pembahasan 

Setelah peneliti menganalisis setiap data dari kuesioner, maka dilanjutkan 

dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus  korelasi Spearman. 

Hipotesis yang diajukan diharapkan dapat menunjukkan apakah terdapat 

hubungan situs facebook terhadap tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU. 

Pengujian hipotesis dimulai dengan meranking skor variabel x dan 

variabel y dari 90 orang responden di FISIP USU yang merupakan angota account 

facebook. Kemudian diperoleh hasil rho = 0,738  maka hipotesis diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan penghitungan dengan 

menggunakan rumus korelasi Spearman antara dua variabel yaitu situs facebook 

(variabel X) terhadap tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU (variabel Y), 
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maka diperolehlah rho sebesar 0,738. Sesuai dengan kaidah Spearman, apabila 

rho > 0 maka hipotesis diterima, yakni terdapat hubungan antara situs facebook 

terhadap tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU. Hasil tersebut sekaligus 

juga menolak Ho yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara situs facebook 

terhadap tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU. 

  Nilai koefisien korelasi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan derajat 

hubungan antara kedua variabel dalam penelitian ini. Dari hasil penghitungan 

nilai rho adalah 0,738. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

tinggi, kuat antara kedua variabel dalam penelitian ini yaitu situs facebook 

terhadap tindakan menggunakan mahasiswa FISIP USU. 

Tahap selanjutnya adalah mencari besarnya pengaruh yang ditimbulkan 

oleh variabel X dan variabel Y, yaitu dengan menggunakan rumus: 

Kp = (rs)2 x 100% 

Kp = (0,738)2 x 100% 

Kp = 0,5446 x 100% 

Kp = 54,46% 

Kp = 54% 

Maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y dalam penelitian ini adalah sebesar 54%. Hasil dan pengujian hipotesis 

merupakan tahap akhir dari keseluruhan analisis data. Setelah seluruh nilai-nilai 

diperoleh, maka akan dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan dan saran atas 

penelitian ini, yaitu dalam bagian penutup pada BAB V. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

V.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penyajian dan analisa data yang telah dilakukan sesuai dengan 

langkah-langkah yang dituntut dan telah dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fasilitas dari situs facebook yang paling menarik bagi mahasiswa USU 

adalah Status Update. Karena dengan adanya fasilitas Status Update mereka 

dapat mengetahui kabar terbaru dari teman-teman mereka, apa yang sedang 

mereka lakukan, apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Kemudian 

sebaliknya mereka dapat memberitahu kepada publik tentang apa saja yang 

mereka rasakan dan pikirkan lalu mendapat comment terhadap Status Update 

tersebut. Mereka juga banyak memperoleh informasi yang mereka butuhkan 

dari  fasilitas Wall to Wall dan Chat. 

2.  Mahasiswa FISIP USU mengatakan bahwa berkomunikasi dengan teman-

teman lama lewat situs facebook, khususnya lewat fasilitas Wall to Wall 

dirasakan lebih menyenangkan dan dapat mempererat kembali hubungan 

yang telah lama tidak terjalin karena mereka bisa menampilkan foto-foto 

terbaru mereka dan dapat melihat foto-foto terbaru yang ditampilkan teman-

teman lama mereka. 

3. Komunikasi yang dilakukan lewat situs facebook adalah lebih kepada 

komunikasi lewat pesan yang dikirim melalui fasilitas Wall to Wall serta 

Status Update dan komunikasi langsung melalui fasilitas Chat yang sangat 
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membantu dan berperan pada komunikasi di situs facebook karena dapat 

mengetahui siapa saja teman yang sedang online, mengirimkan pesan 

kepadanya dan dapat langsung mendapatkan pesan balasan. 

4. Mayoritas responden mengatakan bahwa mereka ingin terus-menerus 

mengunjungi  account facebook mereka karena fasilitas-fasilitas yang 

tersedia di situs facebook menarik bagi mereka dan dapat memenuhi 

kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan untuk memperoleh informasi mengenai 

teman lama ataupun teman baru, berdiskusi melalui fasilitas Chat, mengisi 

Status Update dan banyak lagi kegiatan lainnya. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat frekuensi penggunaan situs 

facebook Mahasiswa FISIP USU dalam seminggu adalah sering. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat penggunaan situs facebook di kalangan 

mahasiswa FISIP USU terhitung tinggi. Mengingat pula keberadaan warung 

internet di sekitar areal kampus FISIP USU yang sangat mudah untuk 

didapatkan oleh mahasiswa dengan tarif yang relatif murah, sangat berperan 

penting dalam meningkatkan penggunaan internet mereka. Selain itu, 

mahasiswa juga dapat mengakses situs facebook lewat komputer pribadi dan 

ponsel serta jaringan Wi-Fi di areal kampus FISIP. Hal ini dikarenakan alasan 

mahasiswa FISIP USU menggunakan situs facebook adalah karena situs 

facebook sudah menjadi kebutuhan yaitu untuk mendapatkan hiburan, 

bersosialisasi dengan teman lama dan teman baru serta memperoleh dan 

bertukar informasi. 
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V.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti peroleh 

selama melakukan penelitian, maka peneliti mengajukan sejumlah saran sebagai 

berikut: 

1. Situs facebook bukan hanya untuk mengikuti trend, melainkan sudah menjadi 

suatu kebutuhan, diantaranya untuk bersosialisasi dengan teman lama ataupun 

teman baru, untuk memperluas pergaulan dan menambah wawasan, untuk 

memperoleh dan bertukar informasi, untuk menghibur atau hanya sekedar 

digunakan untuk mengisi waktu luang. Untuk itu hendaknya mahasiswa 

FISIP USU benar-benar menggunakannya untuk hal-hal yang positif, demi 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang lebih baik lagi.       

2. Mahasiswa FISIP USU yang juga merupakan anggota (pemilik account) 

facebook hendaknya tidak menampilkan identitas palsu atau ciptaan sendiri, 

seperti mengaku sebagai salah satu artis/selebriti terkenal. Karena hal-hal 

seperti ini termasuk pembohongan publik yang juga merupakan suatu 

penipuan. 

3. Pengelola situs facebook sebaiknya lebih memberi batasan-batasan dalam hal 

kebebasan meng-upload foto, sehingga situs facebook terhindar dari foto-foto 

yang bersifat pornografi, yang dapat berpengaruh negatif bagi para anggota 

(pemilik account) facebook, khususnya mahasiswa. 

4. Pengelola situs facebook hendaknya bisa lebih waspada terhadap penyebaran 

virus di account facebook yang berasal dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab, sehingga account-account setiap anggota dapat terhindar 

dan terlindungi dari kejahatan dunia maya. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

SITUS FACEBOOK DAN TINDAKAN MENGGUNAKAN  

(Studi Korelasional antara Situs Facebook dengan Tindakan Menggunakan 

Mahasiswa FISIP USU Medan) 

 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh kemungkinan jawabannya. 

2. Lingkari dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai 

menurut Anda. 

3. Kotak kode yang berada di sebelah kanan pertanyaan, mohon supaya tidak 

diisi. 

4. Peneliti sangat mengharapkan semua pertanyaan dijawab dan tidak ada yang 

dilewatkan, karena setiap pertanyaan saling berhubungan. 

5.  Terima kasih atas kerja samanya.  

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

       Yenny Andriatika Siregar 
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A. Karakteristik  Responden   No. Responden 
   

                    1      2      

01. Departemen: 
 1. Ilmu Komunikasi 
 2.  Ilmu Administrasi Negara 
 3. Ilmu Antropologi     
 4. Ilmu Politik                3    
 5. Ilmu Sosiologi     
 6. Ilmu Kesejahteraan Sosial  
 
02. Angkatan (Tahun Masuk):  
 1. 2006  
 2. 2007        4 
 
03. Jenis kelamin: 
 1. Laki-laki 
 2. Perempuan 5 
  
04. Jumlah uang saku per bulan:  
 1. < Rp 300.000 
 2. Rp 300.000 – Rp 600.000                                                                 
 3. > Rp 600.000   6 
 
05.  Dari manakah pertama kali Anda mengenal situs facebook? 

  1. Obrolan di chat room/forum diskusi di internet 
  2. Hasil pencarian di search engine 
  3. Berita di internet/Majalah/Surat kabar                       7 
 4. Teman 
 
06.  Di mana biasanya Anda mengakses situs facebook? 

  1. Komputer pribadi  
  2. Warung internet                                                                                         8 
  3. Ponsel (Fasilitas internet di Ponsel)                                          
 4. Perpustakaan kampus  
 
07.  Dari manakah pertama kali Anda mengetahui cara menggunakan situs facebook? 

  1. Teman 
  2. Internet/Majalah/Surat kabar 
  3. Buku panduan   9 
 4. Otodidak (Belajar dengan cara mencoba-coba sendiri) 
 
08. Sudah berapa lama Anda menjadi anggota (pemilik account) facebook? 
 1. > 3 tahun  
 2. 2-3 tahun  
 3. 1-2 tahun    10 
 4. < 1 tahun  
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09. Berapa kali Anda menggunakan situs facebook dalam seminggu? 
 1. 6-7 kali  
 2. 4-5 kali  
 3. 3-4 kali  11 
 4. 1-2 kali 
 
10. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan setiap kali menggunakan situs 

facebook? 
 1. > 3 jam  
 2. 2-3 jam  
 3. 1-2 jam               12 
 4. < 1 jam  
 

 

B. Situs facebook 

11.  Apakah benar bahwa Anda menggunakan internet setelah Anda mengenal situs 
facebook? 

  1. Sangat benar 
  2. Benar 
  3 Kurang benar            14 
  4. Tidak benar 
 
12. Apakah fasilitas-fasilitas yang tersedia di situs facebook dapat menghibur Anda? 
 

 
              15 
 
              16 
 
              17 
 
              18 
 
              19 
 
              20 
 
              21 
 
              22 
 
              23 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                               24 
                                                   

No. Fasilitas-fasilitas Situs 
facebook 

Sangat 
dapat Dapat Kurang 

dapat 
Tidak 
dapat 

1. Status Update     

2. Wall to Wall     

3. Chat     

4. Photo Tag     

5. Add/Search Friend     

6. Photo Comment     

7 Messages     

8. Gift     

9. Calender Event     

10. Quiz dan Game     
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13. Benarkah Anda menggunakan situs facebook untuk mendapatkan hiburan? 
 1. Sangat benar 
 2. Benar 
 3. Kurang benar 25 
 4. Tidak benar  
 
14. Benarkah Anda terus-menerus ingin mengunjungi account facebook Anda setelah 

pertama kali mengunakannya? 
 1. Sangat benar 
 2. Benar 
 3. Kurang benar 26 
 4. Tidak benar  

Mengapa?.....................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

 
15. Apakah Anda selalu menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di situs 

facebook? 
 

 
              27 
 
              28 
 
              29 
 
              30 
 
              31 
 
              32 
 
              33 
 
              34 
 
              35 

 
                                                                                                                              36                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

No. Fasilitas-fasilitas Situs 
facebook Selalu Sering Kadang-

kadang  
Tidak 
pernah 

1. Status Update     

2. Wall to Wall     

3. Chat     

4. Photo Tag     

5. Add/Search Friend     

6. Photo Comment     

7 Messages     

8. Gift     

9. Calender Event     

10. Quiz dan Game     
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16. Apakah benar bahwa Anda mengontrol account facebook Anda?  
 

 
              37 
 
              38 
 
              39 
 
              40 
 
              41 
 
              42 
 
              43 
 
              44 
 
              45 

 
                                                                                                                              46 
 
                                                                                                                              
17.  Jika Anda mendapatkan pesan new friend request (ajakan berteman dari seseorang), 

apakah Anda selalu menerima permintaan tersebut? Berikan alasan Anda! 
 1.Ya,.............................................................................................................................

2.Tidak,......................................................................................................................... 
 
18. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia di situs facebook, bagaimana 

frekuensi aktivitas yang Anda lakukan setiap kali log in di account facebook Anda? 
 

 
             47 
 
             48 
 
             49 
 
             50 
 
             51 
 
             52 

 

 

No. Fasilitas-fasilitas Situs 
facebook 

Sangat 
benar Benar Kurang 

benar 
Tidak 
benar 

1. Status Update     

2. Wall to Wall     

3. Chat     

4. Photo Tag     

5. Add/Search Friend     

6. Photo Comment     

  7. Messages     

8. Gift     

  9. Calender Event     

10. Quiz dan Game     

No. Fasilitas-fasilitas 
Situs facebook 

Sangat 
sering Sering Jarang Tidak 

pernah 
1. Status Update     

2. Wall to Wall     

3. Chat     

4. Add/Search Friend     

5. Quiz dan Game     

6. Photo Tag     



 

Irfan Nazir : Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan (Studi Korelasional antara Situs Facebook dengan 
Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU Medan), 2010. 
 
 

19. Dengan adanya pilihan/alternatif pada penggunaan fasilitas-fasilitas yang tersedia 
di situs facebook, seberapa bebaskah Anda dalam memilih fasilitas-fasilitas mana 
yang ingin Anda gunakan? 

 1. Sangat bebas 
 2. Bebas 
 3. Kurang bebas   53 
 4. Tidak bebas 
 
20. Apakah fasilitas-fasilitas yang tersedia di situs facebook dapat memberikan 

informasi yang Anda butuhkan? 
 

 
              54 
 
              55 
 
              56 
 
              57 
 
              58 
 
              59 

 Berikan contoh informasi yang paling sering Anda dapatkan dari fasilitas-fasilitas 
yang tersedia di situs facebook tersebut? 

 ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

21. Apakah teman-teman sesama anggota facebook sering memberikan balasan 
terhadap pesan yang Anda kirimkan? 

 1. Sangat sering 
 2. Sering      
 3.   Jarang              60 
 4. Tidak pernah 
    
22. Menurut Anda apakah batasan komunikasi yang hanya terjadi di dunia maya yang 

dimiliki situs facebook berhubungan dengan seringnya Anda menggunakan situs 
tersebut? 

 1. Sangat berhubungan 
 2. Berhubungan 
 3. Kurang berhubungan                          61 
 4. Tidak berhubungan 
  
 
 
 
 
 
 

No. Fasilitas-fasilitas 
Situs facebook 

Sangat 
dapat Dapat Kurang 

dapat 
Tidak 
dapat 

1. Update Status     

2. Wall to Wall     

3. Chat     

4. Add/Search Friend     

5. Quiz dan Game     

6. Photo Tag     
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C. Tindakan Menggunakan Situs facebook 
23. Bagaimana reaksi Anda saat pertama kali mengakses/melihat situs facebook? 
 1. Sangat tertarik 
 2. Tertarik 
 3.  Biasa saja   63 
 4. Tidak tertarik 
 
24. Bagaimana komentar Anda tentang fasilitas-fasilitas situs facebook di bawah ini? 
 

 
              64 
 
              65 
 
              66 
 
              67 
 
              68 
 
              69 
 
              70 
 
              71 
 
              72 

 
                                                                                                                              73 
               
25. Setelah mengetahui fasilitas-fasilitas yang tersedia di situs facebook, apakah 

kemudian Anda mencari informasi yang lebih banyak tentang bagaimana 
menggunakan situs facebook tersebut? 

 1. Sangat benar 
 2. Benar  
 3. Kurang benar   74 
 4. Tidak benar 
 Mengapa?.....................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

No. Fasilitas-fasilitas 
Situs facebook 

Sangat 
menarik Menarik Kurang 

menarik 
Tidak 

menarik 
1. Status Update     

2. Wall to Wall     

3. Chat     

4. Photo Tag     

5. Add/Search Friend     

6. Photo Comment     

7. Messages     

8. Gift     

  9. Calender Event     

10. Quiz dan Game     
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26. Bagaimana minat Anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan situs 
facebook tersebut? 

 1. Sangat berminat 
 2. Berminat 
 3. Kurang berminat    75 
 4. Tidak berminat 
 Mengapa?.....................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 
27. Seberapa besarkah hasrat (dorongan) yang muncul dalam diri Anda untuk 

menggunakan situs facebook setelah mengetahui lebih lanjut tentang situs tersebut? 
 1. Sangat besar 
 2. Besar  
 3. Kurang besar 76 
 4. Biasa saja 
 
28. Jika memiliki hasrat (dorongan) yang kuat dalam diri Anda, apakah Anda akhirnya 

memutuskan untuk menjadi anggota (pemilik account) facebook? Berikan alasan 
Anda! 

 ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
29. Bagaimana frekuensi komunikasi Anda dengan teman-teman lama sejak Anda 

menggunakan situs facebook? 
 1. Semakin sering 
 2. Sering 
 3. Biasa saja 77 
 4. Semakin jarang 
 
30. Apakah situs facebook berhasil membuat Anda memiliki banyak teman? 
 1. Sangat berhasil 
 2. Berhasil 
 3. Kurang berhasil      78 
 4. Tidak berhasil 
 
31. Apakah benar bahwa Anda menggunakan situs facebook hanya untuk mengikuti 

trend? Mengapa? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
 
 
 

*Terima Kasih atas Partisipasi Anda* 
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TABEL SKOR DATA MENTAH 

 
No.Responden X Y 

0 1 90 30 
0 2 90 28 
0 3 62 19 
0 4 107 39 
0 5 87 30 
0 6 107 38 
0 7 104 35 
0 8 73 38 
0 9 94 27 
1 0 112 38 
1 1 107 34 
1 2 103 33 
1 3 101 35 
1 4 83 20 
1 5 111 39 
1 6 107 34 
1 7 103 32 
1 8 125 32 
1 9 99 33 
2 0 85 29 
2 1 115 36 
2 2 82 24 
2 3 84 26 
2 4 91 29 
2 5 99 32 
2 6 91 29 
2 7 96 32 
2 8 109 34 
2 9 114 32 
3 0 136 38 
3 1 92 29 
3 2 83 28 
3 3 114 28 
3 4 81 27 
3 5 93 27 
3 6 69 28 
3 7 103 32 
3 8 94 35 
3 9 98 33 
4 0 128 37 
4 1 63 25 
4 2 104 36 
4 3 114 44 
4 4 98 31 
4 5 85 23 
4 6 98 35 
4 7 54 20 
4 8 100 36 
4 9 95 32 
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5 0 106 33 
5 1 76 26 
5 2 93 34 
5 3 104 34 
5 4 87 28 
5 5 127 49 
5 6 73 25 
5 7 94 32 
5 8 90 32 
5 9 87 34 
6 0 106 39 
6 1 95 29 
6 2 74 23 
6 3 76 25 
6 4 93 26 
6 5 121 39 
6 6 129 43 
6 7 79 26 
6 8 109 34 
6 9 93 22 
7 0 88 35 
7 1 88 38 
7 2 79 29 
7 3 105 30 
7 4 105 29 
7 5 101 33 
7 6 142 40 
7 7 78 31 
7 8 93 32 
7 9 112 37 
8 0 100 35 
8 1 138 35 
8 2 103 32 
8 3 93 31 
8 4 62 17 
8 5 118 38 
8 6 119 37 
8 7 104 31 
8 8 79 32 
8 9 109 38 
9 0 102 36 
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2 04 Maret 2009 Perbaikan Proposal dan ACC Seminar 
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10 12 Desember 2009 ACC Meja Hijau 

11   
12   

 
 
     PEMBIMBING 
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